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„A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a tettek szavakkal 

összecsengjenek” 

(Seneca) 

 

1. Az Iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai 

alapelvei, céljai, eszközei, eljárásai 

Az iskola képzési rendje, szerkezete: 

- 9. E. előkészítő évfolyam 

- szakképző évfolyamok 9-12 évfolyam 

A diákok 

Összetételük, az oktatási specialitásuk, a szakmák sokasága differenciált vezetői technikát 

igényel. Fontos, hogy a körülmények adta helyzetben is az iskolában tanuló gyermekek otthon 

érezzék magukat, életterük központi helyévé váljék. 

Az igazgató személye, vezetői hatalma meghatározza az intézmény fegyelmi, tanulmányi 

arculatát, a légkört, a hangnemet. 

A diákok partnerekké kell, hogy váljanak az iskola céljának megvalósításában. 

Itt még sok-sok feladat vár az iskolánkban valamennyiünkre. Le kell küzdeni a negatív tényezők 

hatásait.  

1.1. Az iskola pedagógiai alapelvei 

- a törésmentes oktatás biztosítása az újabbnál újabb kihívások esetén, 

- az eddig elért, megszerzett értékeink és eredményeink megtartása, gyarapítása, 

- nevelési-oktatási színvonal még magasabb szintre való fejlesztése, 

- harmonikus személyiség fejlesztés /testi-lelki/ 

- megfelelni a szakmai, társadalmi és gazdasági kihívásoknak, a „jövőnek” /hazához való 

kötődés, környezetünk védelme/ 

- a fenntartó, a szülők, a tanulók és a társadalmi környezet megelégedésére végezni 

munkánkat, 

- hagyományainkat megőrizve és továbbfejlesztve működtetni az intézményt, 

- tehetséggondozás 
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1.2. Célkitűzés 

A szakiskola célja, hogy a gyógypedagógiai alapfokú nevelőoktató munka eredményeire 

támaszkodva gyakorlati képzőhelyekkel együttműködve nyújtson differenciált segítséget a 

szakmatanuláshoz, a társadalmi beilleszkedéshez, a felnőtt életre felkészüléshez, ezzel tegye 

képessé a fiatalokat arra, hogy társadalmunk rendezett életvitelű, eredményesen dolgozó 

tagjaivá váljanak. 

A szakiskola a központi idegrendszert, valamint az érzékszerveket ért károsodás következtében 

eltérő fejlődésű – az érvényben lévő jogszabályok alapján az alapfokon már áthelyezett és az 

alapfokú iskolát elvégzett – fiatalokat nevelő középfokú nevelési-oktatási intézmény. 

A szakiskola általános társadalmi funkciója, hogy a többi középfokú iskolában tanulókkal 

fogyatékosságuk miatt együtt haladásra képtelen fiatalok számára biztosítsa az alapfokú 

iskolában közismereti műveltség elmélyítését, szakképzését társadalmilag hasznos 

munkavégzésre való felkészítését.  

A szakiskola olyan szakmai képzést nyújtó nevelőiskola, amelynek feladata az egész 

személyiség, a fizikai teljesítőképesség fejlesztése és az értelmes munka szeretetére nevelés. A 

szakiskola átfogja és befolyásolja a tanulók egész élettevékenységét: a szakmatanulást, a 

közösségi-közéleti tevékenységet, a szabadidő eltöltését. Mindez megköveteli az iskola 

nyitottságának, társadalmi kapcsolatainak szélesítését, a munkahelyen és az iskolán kívüli 

nevelési tényezők koordinálását, hatásrendszerük tudatos felhasználását.  

 

Európai szintű iskola 

Hatékony oktatás 

Emberközponti iskola 

Gyermekcentrikus iskola 

Különös gondozás 

Rehabilitáció 

 

Rehabilitációs nevelésünk célja a tanulók szocializációja. 

Végcél az eredményes társadalmi integráció. 
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1.3.Az intézményi nevelő-oktatómunka fő feladatai: 

- nyújtson minden tanulónak korszerű szakmai alapműveltséget, amely elősegíti a minél 

teljesebb kibontakozását, 

- tartsa szinten és mélyítse el az alapfokon megszerzett műveltségi anyagot, 

- nevelje ki a tanulókban a munkafegyelmet és a közösségi magatartást, 

- pályaválasztását 

- tegye képessé a tanulókat a munka esztétikumának felismerésére, a rendezett munkahelyi 

környezet megteremtésére és megóvására, 

- munkabíró, egészséges, edzett fiatalokat neveljen, 

- mindezzel tegye képessé a tanulókat a szakképesítés megszerzésére. 

 

A 32/2012. (X.8) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 

rendelet figyelembe vételével további feladatunk: 

- korszerű és tudományos alapokon nyugvó, továbbfejleszthető ismeret és szakmai 

tananyagok közvetítése, 

- képessé tenni őket az értékek meg-, felismerése és azok befogadására, 

- kialakítani bennük egymás másságainak elfogadását és a társadalomba való beilleszkedés 

módját, 

- a 9.E évfolyamon a szakképzést előkészítő és megalapozó oktatásban részesíteni 

tanulóinkat, felkészíteni őket az alapműveltségi szintekre, egyénileg képességeik szerint, 

- előkészíteni őket az OKJ-ban szereplő szakmák elsajátítására, a szükséges szakmai 

vizsgákra, 

- folyamatosan gondoskodni védelmükről, az ártalmak kivédéséről, a folyamatos 

prevencióról, 

- segíteni a szülőket az fenntartóval együttműködve – gyermekük iskoláztatási problémáinak 

megoldásában és a védett munkahelyek keresésével.  
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1.4. További feladataink 

Az anyanyelvi nevelés, a kommunikációs képességek fejlesztése, beszélgetések, szituációs 

játékok során. 

A mindennapos testedzés biztosítása. 

Nyelvoktatási lehetőség biztosítása az érdeklődő tanulóknak. 

Alapvető számítástechnikai ismeretek, kellő gyakorlási lehetőségek biztosítása. 

- Környezeti nevelés 

- Egészségnevelés. 

Fejleszteni kívánjuk tanulóink viselkedéskultúráját, a társadalmi beilleszkedésük módjait, 

megerősíteni és alkalmazni a megszerzett ismereteket. 

Fejleszteni és érvényesíteni kívánjuk a tanulói önállóságot, tevékenységek, tevékenykedtetések 

során keresztül. 

Gyakoroltatni, tudatosítani az önálló életvezetési technikát. 

 

1.5. Speciális módszerek, eljárások és elvek: 

- Biztosítsa, hogy a nevelés minden egyes fiatal esetében szerves folytatása legyen a 

megelőző intézményes és családi nevelésnek. Szükség szerint differenciált fejlesztéssel és 

egyéni korrekcióval segítse az eltérő egyéni sajátosságokból eredő hátrányok kiegyenlítését 

/rehabilitáció/. 

- Vegye figyelembe, hogy a károsodás következményei a tanulók személyiségében a 

sokoldalú szakmai és korrekciós fejlesztéssel jelentősen ellensúlyozhatók. Kísérje 

figyelemmel a tanulók fejlődését a szakmai nevelés egész ideje alatt. 

- Minden rendelkezésére álló eszközzel segítse elő, hogy a szakmai képzés ideje alatt 

lehetőleg valamennyi tanuló eredményesen befejezze az iskolát.  

- Valósítson meg konkrét gyógypedagógiai tevékenységet: a közismereti tantárgyak 

gyógypedagógus által történő tanításával, az egyéni korrekció gyógypedagógus által történő 

végeztetésével, valamint a tanítási időn és a tanműhelyekben, vagy iskolán kívüli közösségi 

élet, a kulturális és sporttevékenység megfelelő szakos tanár által történő irányításával. 

- Az épen maradt és sérült funkciók fejlesztése. 

- Nevelési tréningek 

- Csoportbontás 

- Egyéni foglalkozási forma 

1.5.1. Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 
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 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

1. Szokások 

kialakítását 

célzó, beidegző 

módszerek 

- követelmények 

- gyakoroltatás 

- segítségadás 

- - ösztönzés 

a tanulói közösség tevékenységének 

megszervezése,  

- közös (közelebbi vagy távolabbi) célok 

kitűzése, elfogadtatása, 

- hagyományok kialakítása 

- követelmények 

- ellenőrzés 

- ösztönzés 

2. Magatartási 

modellek 

bemutatása, 

közvetítése 

 

- - elbeszélés 

- - tények és jelenségek 

bemutatása 

- - műalkotások bemutatása 

- a nevelő személyes 

példamutatása 

- a nevelő részvétele a tanulói közösség 

tevékenyégében 

- a követendő egyéni és csoportos 

minták kiemelése a közösségi életből 

- szituációs játékok 

1. Tudatosítás 

2. (meggyőződ

és 

kialakítása 

- magyarázat, beszélgetés 

- a tanulók önálló elemző 

munkája 

- felvilágosítás a betartandó 

magatartási normákról 

- vita 

 

1.6. Az iskolában a nevelés és oktatási célok megvalósítását segítő tevékenységek, iskolai 

hagyományok 

1.6.1. Hagyományok 

Házi versenyek (tantárgyi-, szakmai-, kulturális és sport) 

Országos versenyeken való részvétel. 

 

1.6.2. Egyéb hagyományok 

- szavalóverseny április 11. 

- kirándulások 

- farsangi bál 

- ballagás 

- mikuláskor, karácsonykor ajándékozás 

- a Föld napja 

- kerületi nap 
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2.  A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai 
feladatok 

Iskolánk feladata speciális tevékenység. A fogyatékos gyermekre irányul, akinek fejlődés 

menete, személyiség szerkezete eltér a normálistól s ezért fejlesztésük sérülés specifikus 

feladatokat igényel. A sérült személyiség fejlesztésének folyamatában a sérült funkciókat is 

korrigálni kell. 

- az érzékelést, 

- észlelést, 

- figyelmet, 

- emlékezetet 

- képzeletet, 

- gondolkodási műveleteket, 

- érzelmi – akarati életet, 

- motivációt, 

- magatartást, 

- cselekvést, 

- analízist – szintézist. 

 

A sérült személyiség fejlesztését egységes folyamatként értelmezzük, nemcsak a sérült 

funkciót, hanem a gyermek egész személyiségét fejlesztjük. 

Célunk, hogy a sérült funkciókat a jól bevált gyógypedagógiai speciális nevelési és oktatási 

módszerekkel olyan szintre fejlesztjük, hogy a gyermekből, a társadalmi elvárásoknak 

megfelelő ember váljék. 

Fejlesztő tevékenységünk során nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a pedagógiai programban 

érvényesüljön a gyermek sokirányú fejlesztése. A személyiségfejlesztés nem határolható el a 

sérült gyermek más funkcióitól. 

A fejlesztés tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon folyik. 

Tanórán fejlesztési célok: - önismeret, önértékelés, akaraterő fejlesztése, empátiás érzék 

fejlesztése, felelősségvállalás. 

 

3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnőve képes legyen arra, 
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hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát, érzékelje a belső és külső 

környezeti tényezek megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot érintő hatásokat és ez által 

képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatások csökkentésére. A teljes 

fizikai, szellemi és szociális jólét állapotának elérése érdekében az egyénnek vagy csoportnak 

képesnek kell lennie arra, hogy meg tudja fogalmazni és meg tudja valósítani vágyait, hogy 

megtalálja a megfogalmazódott szükségleteihez vezető, egészségét védő, és a környezet 

védelmére is figyelő optimális megoldásokat, továbbá környezetével változzék vagy 

alkalmazkodjék ahhoz. 

Képesek legyenek figyelemmel kísérni: 

 viselkedésüket, az életvezetésük helyes alakítását. 

 az egészségkárosító magatartásformák elkerülését, 

 a betegségeket a korai szűrésekben való részvétel révén megelőzni, 

 tudjanak sajátos étrendet, mozgásprogramot kialakítani egészségük megőrzése 

érdekében, 

 erősítsék a társas-kommunikációs készségeik fejlesztését és a konfliktuskezelési 

magatartásformák fejlesztését. 

Módszertani elemek: 

- interjúk, felmérések készítése az iskola közvetlen partnerei és az egészség viszonyáról 

- serdülőkori önismereti csoport-foglalkozások, 

- kortárssegítők képzése, 

- problémamegoldó gyakorlatok, értékeléssel, 

- szituációs játékok, 

- részvétel a helyi egészségvédelmi programokon, 

- sport, kirándulás, egészségnap(ok) rendszeres szervezése, 

- az iskolai egészségügyi szolgálat tevékenységének elősegítése, 

- érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony kommunikáció elsajátítása), 

- környezetvédelmi tevékenységek kialakítása (madárvédelem, faültetés), 

- a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére irányuló programok szervezések, 

- az egészséges életmódra nevelés tantárgyakban történő megjelenítése. 

 

3.1 Az egészségfejlesztés iskolai feladatai 

- Önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

- az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

- az értékek ismerete 
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- az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

- a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat 

- a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

- a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 

- a tanulás és a tanulás technikái 

- az idővel való gazdálkodás szerepe 

- a rizikóvállalás és határai 

- a szenvedélybetegségek elkerülése 

- a tanulási környezet alakítása 

- a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége. 

 

3.1.1.Területei: 

- az egészséges személyiségfejlődés elősegítése, 

- az egészséges táplálkozás (pl. az iskolai büfé választéka), 

- a mindennapi testmozgás, 

- a dohányzás, alkoholfogyasztás- és kábítószer használat megelőzése, 

- a fogyatékosok és hátrányos helyzetűek integrációja, 

- az iskolán belüli bántalmazás megelőzése, 

- a szexuális nevelés. 

3.1.2. Tanórai foglalkozások: 

- Szaktárgyi órák témafeldolgozása 

3.1.3. Tanórán kívüli foglalkozások: 

- Tanulószobai foglalkozások 

- Délutáni szabadidős foglakozások 

- Egészségnap 

- Hétvégi iskolai programok 

3.1.4. Tájékoztató fórumok: 

- Szülői értekezlet, szülőcsoport számára szervezett fórum, tájékoztató 

- Szakmai tanácskozások, tréningek (szükség esetén). 

3.1.5. A mindennapos iskolai testedzés (heti 5 órában) 

A megvalósulás egészségügyi és pedagógiai szempontjai: 

 minden gyerek minden nap vegyen részt a testmozgás-programban 
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 minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon a keringési és légző-

rendszer megfelelő terhelése megtörténjen 

- minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt jelentsen 

az eltérő adottságú tanulóknak is; 

- a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesüljenek a teljes testmozgás 

programban; 

- a testmozgás-program életmód-sportokat, életminőség-sportokat is tanítson; 

- a testmozgás-program játékokat és táncot is tartalmazzon. 

A fittség mérése tanulóinknál az országos átlagtól eltérő egyéni méréssel történik, mivel a 

fogyatékosokra nem készültek külön mérési mutatók. 

Az alábbiakban felsorolt feladatokat leegyszerűsített formában képesek megoldani. 

Feladatok és módszereik: 

 Aerob állóképesség mérése – Cooper-teszt (futással, vagy úszással) 

 Általános testi erő és állóképesség mérése  

 Helyből távolugrás 

 Törzsemelés hason fekvésből 

 Felülés hanyatt fekvésből térdérintéssel 

 Karhajlítás és nyújtás fekvőtámaszban 

Az általános fizikai teherbíró képesség minősítése is egyéni iskolánkban, a leggyengébb 

eredmény és a legjobb eredmény átlaga szabja meg a legmagasabb elérhető pontot. 

 

Az egészségnevelési program szak és szakmai tanórákon és osztályfőnöki órákon valósul meg 

az osztályfoknak megfelelően. 

3.2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása: 

Osztályfőnöki óra keretei között valósul meg, az iskolai védő és külső oktató segítségével az 

általuk összeállított program alapján. 

 

4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
A közösségfejlesztés a közösségek kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztését jelenti, 

amelyben kulcsszerepe van az egyes iskolai közösségeknek, pedagógusoknak, mint 
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közösségfejlesztőknek. Bátorító, ösztönző, informáló munkájuk segítheti, kiegészítheti, 

megerősítheti a meglévő közösségi formákat, erőforrásokat. 

A közösségfejlesztés a pedagógiai program egyik célkategóriája. 

4.1. Kiemelt feladatok 

- a tevékeny közösség nevelőerejének tudatos, szakszerű kiaknázása az egyéni fejlődés 

érdekében, 

- aktív, dinamikus kapcsolatot teremteni az egyén és a társadalom között, 

- olyan fiatalokat nevelni, akik az információs környezetben jól eligazodnak, s azt kritikai 

módon használják, 

- harmonikus kapcsolat kialakítása a természeti és társadalmi környezettel. 

4.1.1. Fő fejlesztési irányok, feladatok, tevékenységi formák. 

Nyitottság, tolerancia 

A tanulók legyenek nyitottak és megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák és 

vallások, a másság iránt, tolerálják és becsüljék ezeket. 

Környezetvédelem 

Kapcsolódjanak be a tanulók közvetlen környezetük védelmébe, a környezeti értékek 

megőrzésébe, gyarapításába. ÖKO feladatok 

Kommunikációs kultúra 

- önálló ismeretszerzés fejlesztése 

- ki kell fejlesztenünk a tanulókban a vélemény, az érvek kifejtésének és értelmezésének 

képességeit és technikáit (véleményformálás, érvelés, párbeszéd, vitakultúra) 

 

 

Továbbfejlesztések valósíthatók meg rehabilitációs foglalkozásokon is. Eredmény a nevelés és 

oktatás egységével érhető el. 

Tanórán kívüli közösségfejlesztő foglalkozások.  

- szakkörök 

- sportfoglalkozások 

- diáksportkör 

- erdei iskola 

- kirándulások 

- külföldi utak (ha adódik alkalom) 

- könyvtár 

- táborok 
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- hittan (igény szerint) 

- múzeum látogatások 

A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási 

folyamatba illeszkedő tanítási óra. 

Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják 

a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és differenciálást. 

 

- diákokkal való egyéni foglalkozások /versenyre felkészítés, versenyeken való részvétel/ 

- kirándulások 

5. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  
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, visszacsatolás biztosítása 

- a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

- a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

- szakképesítői szint, különbözeti, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

- kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

- a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

- tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, KIP módszer bevezetése 

- 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 és ebédeléskor, 

- tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

- iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

- részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

- tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 
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- iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

- szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

- osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

bízza meg minden tanév augusztus hónapjában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe 

véve. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

- Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

- Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

- Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével.  

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

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

terjeszti.  

- Szülői értekezletet tart. 

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

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

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

- Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

- Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

- Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

- Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

- Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 
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6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos 
pedagógiai tevékenység 
6.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

Az intézményi céloknak való megfelelés: 

Iskolánkban – jellegéből adódóan – különleges problémákkal küszködő gyermekeket oktatunk. 

Tanulóink nagy része tanulási nehézségekkel küzd, túlmozgásos vagy éppen túlságosan 

visszahúzódó, érzelmileg és intellektuálisan is elmaradnak ép társaikból, sok esetben testi 

rendellenességekkel küzdenek. 

Az ilyen jellegű rendellenességekben szenvedő gyermekek esetében a környezetből érkező 

információ felvétele illetve annak feldolgozása nehézségekbe ütközik, következésképp a 

gyermekek elképzelése környezetükről sokszor torzul. 

A környezeti ingerek pontatlan felfogása miatt fogyatékos tanulóink önértékelése rendkívül 

alacsony. 

Hiányosságaik az iskolán kívüli, teljesítményt nem kívánó helyzetekben is megmutatkoznak.  

Tanulóinknak még ép társaiknál is nagyobb szükségük van olyan tevékenységek gyakorlására, 

mely felkelti érdeklődésüket, amely iránt fogékonyak, amikor olyasmit tehetnek, amire méltán 

büszkék, ami kiváltja a környezet elismerését.  

6.1.1. A tehetséggondozás formája: 

Iskolánkban az oktatás kiscsoportos jellegű, így a nevelők részéről a gyermek több 

megbecsülést, figyelmet, elismerést, segítséget kap. Ez az oktatási forma lehetőséget nyújt az 

egyéni problémák feltárása mellett a fejlettebb vagy talán kiemelkedően fejlett képességek 

felismerésére is. 

Iskolánkban külön kell választanunk a valódi tehetség kiszűrését, gondozását, illetve ami 

gyakoribb, a közepesen (vagy jobban) fejlett képességek felismerését, továbbfejlesztését. 

Intézményünkben éppen ezért számos szakkör működik, mely a vizuális, manuális, mozgásos 

területeket érinti. 

Fontosnak tartjuk a verbalitás fejlesztését. 

Tanulóink esetében az időben felismert képességek továbbfejlesztése pályaválasztásukat segíti. 

Tehát a szakköri munka a személyiség kibontakoztatását túl gyermekeink továbbtanulásában is 

jelentős szerepet játszik. 

A tehetséges gyermek szűrése, az időkeret meghatározása: 

Az iskolában dolgozó pedagógusok jól ismerik tanítványaikat, azok testi, szellemi és pszichés 

fejlettségét, érdeklődési körét. A gyermekek kiválasztását és a megfelelős szakkörre irányítását 

az osztálytanítók a szakkörvezetőkkel együttműködve végzik. Szakköreinken természetesen a 
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kevésbé tehetséges, de nagyon érdekelődő gyermekek is részt vehetnek. Iskolánkban a 

szakkörvezető tanárok minden érdeklődő gyermek számára megadják a lehetőséget, hogy egy 

új, nekik tetsző tevékenységben vehessenek részt.  

Az igazán tehetséges gyermekek motiválása, külön fejlesztése, megfelelő mértékű terhelése a 

szakkörvezető feladata. 

Szakköreink heti 2 vagy 1 órában működnek.  

Az időtartamot a tevékenység jellege és tanulóink terhelhetősége határozza meg. 

Gyermekeink szakkörökön, illetve kiscsoportos fejlesztésen való sikeres részvételének 

feltételei: 

- a gyermek számára legmegfelelőbb foglalkozás kiválasztása 

- motiváció 

- oldott légkör, mely segíti a gátlásos tanulók kibontakozását is 

- bizalom 

- fokozatosság elvének érvényesítése a foglalkozásokon 

- egyéni fejlesztés 

- szabadság, mely segíti a gyermek kreatív fantáziájának kibontakozását 

- megfelelő eszközök 

- az egyéni fejlesztés tudatos tervezése 

 

6.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 6. melléklet „E” pontjában meghatározott: 

- egészségügyi és pedagógiai célú (rehabilitációs) tanórai foglalkozások.  

Iskolánkba olyan gyerekek kerülnek, akiknél a különleges gondozáshoz való jog igénye 

megfogalmazódott. 

Egy részük – kapcsolatteremtésben, kommunikációban gátolt, valamint beszédészlelési 

zavarral küzd. 

A kudarcokat megélő gyermekeknél különböző módokon ismerhetők fel a tünetek: 

- olvasás-írásban fellépő tünetek 

- beszéd területén megnyilvánuló tünetek 

- magatartásban fellépő tünetek 

- egyéb területen jelentkező tünetek /fejletlen ritmusérzék, dominancia zavarok, testséma 

  kialakulatlansága, ügyetlen finommozgás, rossz tér-időbeli tájékozódás/ 
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6.2.1. Ebből eredő feladatunk: 

A pedagógus, szülő, iskolaorvos bevonásával, professzionális gyermekvédelemmel 

- feltárjuk a problémákat 

- szakvéleményt készítünk, 

Az optimális fejlesztés a transzferhatás következtében az egész személyiségre hat, a gyermek 

mind szenzomotoros, mind pszichomotoros fejlesztését szolgálja.  

Ezért fontos a mindennapos oktatást, nevelést kiegészítő, a teljes személyiség harmonikus 

fejlődését szolgáló eljárások alkalmazása. Lehetőséget kell teremteni a tanítási órákon 

megvalósuló differenciált fejlesztésen és felzárkóztató egyéni mikrocsoportos foglalkozásokon 

túl kiegészítő terápiák, módszerek, speciális tréningek igénybevételére. KIP 

 

6.2.2. Gyógytestnevelés: 

- hangsúlyozottan szükség van erre a pedagógiai szolgáltatásra 

- gyógytestnevelési feladatok ellátása az orvosi diagnózis alapján erre rászoruló gyermekek 

részére, szakképzett gyógytestnevelő és erre kiképzett gyógypedagógus segítségével.  

6.3. A beilleszkedési és magatartási zavar definíciója 

A beilleszkedési és magatartási zavaros gyermekek azok, akiknek magatartása nem megfelelő, 

jelentősen eltér az adott korban megkívánható, helyes magatartástól és az adott korban 

megkívánható, helyes magatartástól és az általánosan használt pedagógiai módszerekkel nem 

lehet náluk eredményt elérni. Az alkalmazkodási nehézségek megjelölésére több kifejezés is 

szolgál. Használatos a: beilleszkedési zavar, magatartási rendellenesség, nehezen nevelhetőség, 

inadaptált magatartás, érzelmi zavar, stb.  

6.3.1. A beilleszkedési és magatartási zavarok okai 

A fogyatékos személyisége /genetikai okok pl.: kromoszóma eltérés, genetikailag determinált 

kedvezőtlen alkat, stb./  

A fogyatékosság súlyossága nem feltétlenül koreláll a személyiség zavarral. A szomatikus 

jegyek gyakran utalnak a sérülést létrehozó genetikai okokra /pl. Down kór/ és ezzel együtt a 

velejáró személyiség károsodásra is. 

Aktuális környezeti tényezők 

Család 

Leggyakoribb okok: kényeztetés, túlzott szigor, nem kívánt gyermek, diszharmonikus családi 

légkör, csonka család, szülők negatív személyiségvonásai, a gyermek önállósági vágyának 

elnyomása, negatív szociokulturális háttér, stb.  
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6.3.2. A beilleszkedési és magatartási zavarok megjelenési formái, jellegzetességei, 

tünetei 

Idegesség, figyelmetlenség, alvási zavarok, anuresis, defekáció, hibás automatizmusok /ticek/, 

beszédzavarok, étvágytalanság, hisztéria, félénkség, gátoltság, agresszió, csekély teherbíró 

képesség, fejfájás, dac, csökkentértékűségi érzés, túlértékelés, szemtelen magatartás, 

regresszió, csökkent frusztráció tűrés, hyperaktivitás, kleptománia, stb.  

 

A beilleszkedési és magatartási elvárások többnyire alkalmazkodnak a fogyatékosság 

minőségéhez és súlyosságához. A súlyosabb fogyatékosok között több problematikus gyermek 

van, mint a kevésbé súlyosak között, mivel a társadalmi elvárások alkalmazkodnak a sérülés 

mértékéhez. Az enyhe fokban értelmi sérültek, akikkel szemben maradéktalanul elvárjuk az 

épek társadalmába való beilleszkedésüket – nehéz helyzetbe kerülnek. Mint már említettük az 

értelmi sérülés gyakran párosulhat személyiség károsodással, így az enyhe fokban értelmi 

sérültek akaratuktól függetlenül nem tudnak megfelelni a társadalmi elvárásoknak. 

Az oktatás fontosságát figyelembe véve még több energiát kéne fordítani a 

személyiségfejlesztésre és az utógondozásra is. Javasolnánk egy utógondozói hálózat 

kiépítését, amennyiben a törvény biztosítani fogja. 

6.3.3. Fejlesztési terápiák 

Ha a károsodások felismerése minél korábban megtörténik s a szakszerű gondozás, fejlesztés, 

nevelés azonnal megkezdődik, a személyiség sérülése a károsodás súlyossági fokától függően 

megelőzhető, enyhíthető, de legalábbis nagymértékben kedvezően befolyásolható. 

6.3.4. Osztálykereten belül 

Fejlesztési célok: önismeret, önértékelés, akaraterő fejlesztése, frusztráció tűrés, közösségi 

viselkedés, empátiás érzék fejlesztése stb. 

Módszerek: 

- pozitív tulajdonságokra építés 

- dicséret, ösztönzés, jutalmazás 

- egyéni bánásmód 

- differenciált oktatás 

- kapcsolattartás a családdal 

6.4. A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

A gyermek neveltségi szintje, a családok anyagi helyzete, kultúrája, összetétele különböző. 

Fogyatékossága miatt alapvetően minden tanuló veszélyeztetett. 
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A munkanélküliség, a létbizonytalanság, az elszegényedés, a meglévő javak felélése sok-sok 

problémát okoz. Mindezekből következik, hogy az érzelmi és anyagi veszélyeztetettség is társul 

a meglévőkhöz. 

Alapjelenség – bizonyára mindenhol -, hogy a gyermekek délután, este az utcán csellengenek, 

heccből, balhéba is keverednek. Minden különösen veszélyes tanulóinkra. 

- kapcsolatok  tartása az illetékes szervekkel a tanulók jogainak védelméért, 

Az ifjúságvédelmi munkát 1 fő pedagógus látja el a törvény rendelkezéseinek megfelelően.  

- a törvényben megfogalmazott gyermeki jogok érvényesülésének figyelemmel kísérése 

6.4.1. A gyermekvédelmi munka 

Kiemelt feladata, hogy az iskolába járó, tanulásukban akadályozott gyerekek rendszeresen 

járjanak iskolába, legalább a tankötelezettség végéig. Továbbá a felső osztályokba járók 

megszerezzék a végbizonyítványt, és a lemorzsolódás, a lehető legkisebb legyen.  

A fokozott figyelmet indokolja, hogy ez az a korosztály, mely hamar elkallódik a helyes 

értékrend hiánya miatt, a szülők már nem képesek kézbentartani gyermekük nevelését. A 

munka folyamatos, melyben az egyes feladatok kiemelt hangsúlyt kapnak egy-egy időszakban. 

A szülők 90 %-a fizikai munkás, és egyre nagyobb a munkanélküliek száma, ami jól érzékelhető 

a rendszeres nevelési támogatás, segélyek, és étkezési térítések támogatásánál. 

Minden osztályban felmérésre került a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók száma, és 

a gyermekekkel kapcsolatos teendők. A gyermekek rendszeres iskolába járása, a problémák 

megelőzése, megoldása érdekében folyamatos kapcsolatot tartunk az: 

- Kormányhivatalok, 

- A Nevelési Tanácsadóval, 

- Családsegítő Központtal, 

- Gyermekjóléti Szolgálattal 

Az új esetek nyilvántartásba kerülnek, és egész évben figyelemmel kísérjük, amennyiben nem 

tudunk az iskola keretein belül megoldást találni, külső segítséget veszünk igénybe.  

6.5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység egyik legfontosabb színtere az iskola. 

Átfogja és befolyásolja a tanulók egész tevékenységét, a közösségi – közéleti tevékenységet, a 

munkát és a szabad idő eltöltését.  

Mindez megköveteli az iskola nyitottságát, társadalmi kapcsolatainak szélesítését. Az iskolán 

kívüli nevelési tényezők koordinálását, hatásrendszerük tudatos felhasználását, a művelődési, 
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önművelődési igény és a képességek megalapozását, sokoldalú fejlesztését, a fizikai és szellemi 

munkavégzésre nevelést a tanuló képességeinek megfelelő szinten. 

A társadalom nevelő – formáló hatása nem épülhet be spontán módon a nevelési folyamat 

egészébe. Az iskola feladata, hogy feltérképezze, szelektálja, segítséget nyújtson a nagy 

mennyiségű információ feldolgozásához, rendszerezéséhez. 

Jó hatásrendszer kialakításának feltétel az iskola és közvetlen társadalmi környezete, a 

lehetőségek és az adottságok reális ismerete, számbavétele. Arra kell törekedni, hogy a 

gyermeket érő valamennyi nevelési hatás egységes rendszerré váljon, megfelelő irányítás 

mellett.  

Minden fogyatékosnak joga van a teljes emberi élethez. A tanulók fogyatékosságukból 

fakadóan speciális gondoskodást igényelnek biológiai, pszichológiai és szociális szempontból 

is messzemenőkig figyelembe véve életkori sajátosságaikat, nevelhetőségüket. Ahhoz, hogy 

tanulóink boldog, kiegyensúlyozott emberek legyenek fő feladatunk képessé tenni őket arra, 

hogy hasznos tagjaivá váljanak a társadalomnak. 

Mielőtt a terápiát megkezdenénk, tisztázni kell, hogy melyek a szociális hátrányok. 

Ezek a következők: 

- primitív háttér, szülők italozó életmódja 

- nem működő család, csonkacsalád, rossz családi modell, 

- rossz anyagi háttér 

- magányos gyermek 

- csonka család 

 

A fentiek ismeretében célunk, hogy a sérült funkciókat olyan szintre fejlesszük, melyek 

megalapozzák: 

- társadalmi beilleszkedést 

- zavarmentes kommunikációt 

- kritikus élethelyzetekben a segítség kevés képességét 

- a negatív irányú befolyásolás elutasítását 

- a reális önértékelés képességének kialakulását 

- a hasznos munkavégzést 

- az önálló, harmonikus életvezetésre, családi életre való törekvés 

- igény az önművelésre, egészséges életre, az otthon, a környezet szépítésére, védelmére 

6.5.1. E célok megvalósítására a következő módszereink szolgálnak: 

- egyéni, segítő beszélgetések, melyek során megismerjük tanulóinkat és családi 
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- hátterüket.  

- tárgyi cselekedtetés 

- érzékszervi tapasztalás 

- egyéni vagy kiscsoportos fejlesztés 

- helyes motiválás, sikerélményhez juttatás 

- pszichikus funkciók korrekciója 

- kognitiv funkciók korrekciója 

- megértés fejlesztése 

- önálló tanulási képességek kialakítása 

- a kommunikáció különböző területeinek fejlesztése 

- önértékelés 

- felzárkóztató, ill. tehetséggondozó programok szervezése 

- drog- és bűnmegelőzési program 

- szociális hátrányok leküzdésére (ingyenes tankönyv, étkezés biztosítása) 

- felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, 

családlátogatásokon 

- motiválás arra, hogy a gyermek tanulószoba vagy napközis ellátásban részesüljön 

- kapcsolatfelvétel a szakszolgáltató intézménnyel, áthelyező bizottsággal. 

Ezen módszereken belül a gyermek önállóságának fejlődése megköveteli, hogy a családon 

kívül is saját lábára álljon. Engedni és gyakoroltatni kell, hogy a gyermek személyével 

kapcsolatos dolgokban maga döntsön, mert csak így várható el, hogy az élet minden területén 

önálló, döntőképes és megfelelő értékrendű felnőtté váljon.  

7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi 
rendje 
Az intézmény döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje. 

Nincs diákönkormányzat az iskolában. 

8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola 
partnereivel. 

A gyermek nevelésének két fő színterén, az iskolában és a családban összhangot, egységet kell 

teremteni a közös cél érdekében.  

Alapvető értéknek tartjuk a szülőkkel való harmonikus, jó kapcsolat kialakítását, ápolását. 

Iskolánkban nagyon nehéz feladat.  
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A szülők (mint iskolahasználás) közösségének szervezetei: 

- szülői munkaközösség 

- szülői szervezet 

 

Tájékoztatásuk formái: 

- szülői értekezletek (évi 2 alkalom) 

- fogadóórák (hetente) 

- családlátogatás (alkalomszerűen) 

- ellenőrző könyv 

- iskolai hirdetőtáblák 

- tájékoztatólapok 

- levelek 

- iskolai honlap 

 

8.1. A szülő, mint a tanulási-nevelési folyamat szereplője. 

Színtere:  osztályfőnöki óra 

  szülői értekezlet 

  szabadidős tevékenység 

  kulturális tevékenység 

  sport tevékenység 

Az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma a gyűlés, alkalomszerűen, általában 

havonta. 

8.2. A kollégiumban elhelyezett tanulókat a kollégiumi, pedagógus követi figyelemmel. 

Formái: - tanulmányi eredmény nyomon követése 

- iskolába járás nyomon követése 

- korrepetálás 

- telefonkapcsolat 

- fegyelmi esetén: szülő, iskola, kollégium 

- kizárás esetén:       ”         ”          ” 

- korrepetálás           ”         ”          ” 

8.3. A megfelelő partnerkapcsolat kiépítésének és megőrzésének érdekében a pedagógus: 
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- kapcsolatot tart a szülőkkel, rendszeresen tájékoztatást ad a tanulók magatartásáról, 

szorgalmáról, tanulmányi eredményeiről, a fogadóórákon, szülői értekezleteken, szükség 

esetén egyéni időpontban is, 

- családlátogatások alkalmával megismeri tanítványainak családi környezetét, az otthoni 

nevelés legfontosabb jellemzőit, a szülőktől nyert információkat felhasználja az iskolai nevelés 

folyamatában, 

- tanácsot ad vagy szakemberhez irányít nevelési problémák esetén, 

- figyelemmel kíséri a tanulók szociális szükségleteit, biztosítja a segítségnyújtás 

lehetőségeit, gyermekvédelmi, vagy egyéb hatósági segítséget kezdeményez, 

- bemutatja, megtanítja és gyakoroltatja a helyes, önálló tanulási módszereket, ezeket 

lehetőség szerint a szülőkkel megismerteti, 

- gyakorlati útmutatásokat nyújt a gyermekkel való otthoni foglalkozáshoz, 

- támogatja a szülőket gyermekük másságának elfogadásában, feldolgozásában, 

- a szülőket bevonja a közös iskolai élet szervezésébe, tervezésébe, 

- tájékoztatja a szülőket a továbbtanulási lehetőségekről, segíti a pályaválasztásban, 

- kezdeményezi az osztályközösség, a gyermekek közötti kapcsolatok kialakulását, 

- segíti a tanulókat szabadidejük hasznos eltöltésében. 

8.4. A szülő az iskolában folyó nevelőmunkát úgy segítheti, ha: 

- részt vesz a szülői értekezleteken, fogadóórákon, érdeklődik gyermeke tanulmányi 

előmeneteléről, lehetőség szerint együttműködik a gyermekét tanító pedagógusokkal a 

nevelési problémák megoldásában 

- ellenőrzi gyermeke felszerelését, 

- segíti az otthoni felkészülést, tanulást, 

- szükség esetén segítséget nyújt a közös iskolai programok szervezésében, lebonyolításában  

9. A tanulmányok alatti vizsgaszabályzata 

9.1. Célja az egységes adminisztráció és elbírálás megvalósítása. 

9.2. Hatálya: kiterjed valamennyi tanulóra az intézmény által szervezett 

tanulmányok alatt vizsgákra, azaz: 

- osztályozó vizsgákra 

- különbözeti vizsgákra 

- javítóvizsgákra 

- szakképesítő vizsgákra. 
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Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és 

ennek feltételeként igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő. 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és vizsgabizottságok megbízott 

tagjaira. 

9.3. Az értékelés rendje 

Köznevelési törvény 64 § (1) bekezdésétől a (8) bekezdéséig. 65 §-tól a 78 §-ig. 

10. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 
10.1. Az átvételi eljárás rendje 

A szülő, vagy nagykorú tanuló kérésére – elsősorban a tanév befejezése után – biztosíthatjuk a 

más iskolába járó tanulók számára az iskolaváltás lehetőségét, ha: 

- Az adott osztály létszáma engedi, szakképzésbe történő átvétel esetén szakmai gyakorló 

helyet tudunk biztosítani. Az átvételről az igazgató dönt az érintettek véleményének 

kikérésével. 

- A tanuló akkor iratkozhat be az iskolába, ha az „Értesítés iskolaváltásról” 

dokumentumot kézhez kaptuk továbbá a szakértői véleményt a státuszáról. 

- Évközi átvételnél a tanuló érdemjegyeit a volt iskolája által megküldött hiteles 

dokumentumok alapján az osztályfőnök átvezeti az osztályzási naplóba. 

- Az átvett tanulónak az esetleges tudásbeli hiányosságait a szaktanárok segítségével és 

útmutatásai szerint pótolnia kell. 

10.2. Az iskolaváltás elutasítása 

A tanuló magatartásával komoly gondok vannak, vagy ha sokat mulasztott igazolatlanul az 

ellenőrző alapján. 

11.  A felvételi eljárás különös szabályai: 
A felvételi eljárást a mindenkori tanév rendje által előírtak határozzák meg NKT 26§ (1) 

bekezdés. Különös eljárást nem folytatunk. 

11.1. Felvételi kérelem: NKT 27 § (’) bekezdés, valamint a 28 § (4) bekezdése alapján történhet. 

12.  A pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések 

12.1. A pedagógiai program érvényességi ideje 

- az iskola előző, jóváhagyott pedagógiai programja kiegészítve módosításokkal, a 

képviselőtestület jóváhagyása után lép életbe(kivéve a helyi tanterv, szakképzés érvényes) 

- jelen pedagógiai program (nevelési program és helyi tanterv bevezetésének időpontja: 

folyamatos. 
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12.2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja az alábbiak szerint: 

- A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a 

pedagógiai programban (nevelési programban és helyi tantervben megfogalmazott célok és 

követelmények megvalósulását). 

- A kilencedik évfolyam végén, és az új belépő évfolyamokon minden tanév végén fel 

kell mérni, hogy a helyi tanterv szerinti oktatásban részt vevő tanulók az előírt tantervi 

követelményeket milyen szinten teljesítették. 

Tervezett felülvizsgálat éve: folyamatos 

12.4. A pedagógiai program módosítása: 

A pedagógiai program módosítására: 

- az iskola igazgatója (ha a törvény valamely ponton változik, O:K:J. - fogyatékos 

irányelvek. 

- a nevelőtestület bármely tagja 

- a nevelők szakmai munkaközösségei 

- az iskolaszék 

- az iskola fenntartója tehet javaslatot 

- A szülők és tanulók a pedagógiai program módosítását közvetlenül az iskolaszék szülői 

útján az iskolaszéknek javasolhatják, 

- A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el és az a fenntartó 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

- A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév első napjától kell 

bevezetni. 

14.4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. A 

pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 

tekinthető meg: 

- Az iskola fenntartójánál 

- Az iskola irattárában 
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- Az iskola könyvtárában 

- Az iskola igazgatójánál 

- A tanáriban 

- A munkaközösség-vezetőkénél. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁRADÉK 

 
a pedagógiai programban a fenntartóra háruló többletkötelezettségről 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) pontja alapján „ A nevelő és 

oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A 

pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a 

működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. „ 

A pedagógiai programban szereplő költségvetési támogatást igénylő feladatok megszervezése, 

végrehajtása előtt legalább 30 nappal az intézmény köteles beszerezni a fenntartó engedélyét. 

A többletkötelezettség mértékéről a fenntartó a hatályos költségvetésének figyelembe 

vételével dönt. 

Ezen záradék a hatályos pedagógiai program mellékletét képzi. 
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Budapest, 2016.  

 

      

 …………………………………………………………….. 

                 Palánczné Németh Zsuzsanna 

            igazgató olvasható neve és aláírása 

 



 

 

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

 

A pedagógiai program módosításait a szülői közösség iskolai végzettsége a 2016 és ….. 

napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

Budapest, 2016 

 

        Bőcsné Kiss Klára 

       Az iskolai szülői közösség elnöke 

 

A pedagógiai program módosításait az iskolaszék a 2016….. napján tartott ülésén 

véleményezte és elfogadásra javasolta. 

Budapest, 2016 

 

        Borsai Marietta 

                 tantestület nevében 

 

A pedagógiai program módosításait a nevelőtestület a 2016. évi……napján tartott ülésén 

elfogadta. 

 

Budapest, 2016 

 

       Palánczné Németh Zsuzsanna 

                igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhasznált irodalom. 

 

1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

2. 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény módosításáról 

3. 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

4. 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a kötelező névhasználatáról 

5. 32/2012. (X.8) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei 

kiadásáról 

6. 110/2012. (VI.4) Kormány rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról 

7. 51/2012. (XII.21) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről 



 

 

8. 16/2013 (II.28) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről. 

9. 2012. évi CXXV. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi 

XXXVII. törvény módosításáról szól 

10. „Gyakorlati normatíva” kormányrendelet (280/2011) 

11. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

12. 2012. évi LXXI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 

törvény módosításáról 

13. 217/2012. (VIII.9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakmai 

követelménymoduljairól  

14. Az NGM hatáskörébe tartozó szakmák szakmai és vizsga követelményeiről 

szóló miniszteri rendelet 27/2012 (VIII.27) NGM rendelet 



 

 

 



 

 

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK  

NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA 

KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE 
 

 

Célok és feladatok 
 

Ebben a szakaszban – az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó 

speciális szakiskola kötelező előkészítő évfolyamán – az előzetes tudások megerősítése és 

tovább építése, alkalmazása, az önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása kerül a 

középpontba. Megvalósul a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb vagy sérült 

funkciók korrigálása, kompenzálása, a szakmatanuláshoz, munkába álláshoz szükséges 

motiváció megteremtése. 

A pedagógus feladata biztosítani az enyhén értelmi fogyatékos, alapfokú iskolai 

tanulmányaikat befejezett tanulók általános tudásának elmélyítését, illetve szinten tartását, a 

közismereti órákon a szociális kompetenciák fejlesztését, a személyes jártasságnak, a 

problémákkal való megbirkózás képességének erősítését célzó tanulási környezetet, a 

tevékenységközpontú tanulásszervezést. 

A képzés feladata elmélyíteni, kiegészíteni az alapfokú iskolában megszerzett általános 

műveltséget, feltárni és segíteni az épen maradt részképességeket, támogatni az érdeklődés és 

tehetség alapján kialakuló tanulói tevékenységeket. 

A tantárgyi struktúra igazodik az értelmi fogyatékosságból adódó nevelhetőség, 

oktathatóság, képezhetőség sajátosságaihoz. Ennek lényeges eleme, hogy integrált 

természetismeret tantárgyat tartalmaz; a kompetenciák fejlesztésében megkülönböztetett 

figyelmet fordít a személyes, a szociális, a kommunikációs és az életvezetési kompetenciákra; 

és minden tananyagtartalmat a gyakorlati életben előforduló problémák, helyzetek 

megoldásához kapcsol. 

A tantárgyi kerettantervek összeállítása során a teljes rendelkezésre álló órakeret 

felosztásra került a tematikai egységek között. A nevelőtestületnek azonban jogszabályban 

biztosított lehetősége van a tematikai egységek óraszámának 10%-os csökkentésére, és ennek 

felhasználásával az esetleges helyi sajátosságok érvényesítésére. 

 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok 
 

Az erkölcsi nevelés területén kialakul a szabálykövető magatartás érvényesítése; a mindennapi 

gyakorlatban az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének tudatosításával, az erkölcsi 

meggyőződés és az erkölcsi cselekvés kívánatos összhangjának felismertetésével valósul meg.  

A folyamat végén az enyhén értelmi fogyatékos tanuló képes lesz cselekedetei 

következményeinek belátására, a mások iránti felelősség és felelősségvállalás érzékelésére. 

Kibontakozik a közösségi élettel kapcsolatos igazságérzete, társaival és az őt körülvevő 

személyekkel szembeni elfogadása, segítőkészsége. Magatartásában fejlődik az önfegyelem, a 

másokat megillető tisztelet megadása és tevékenységeiben a kívánatos mértéktartás. Feladatai 

és munkatevékenységei során megerősödik kötelességtudata. 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés terén felkészül a társadalmi elvárásoknak 

megfelelő kötelezettségek és jogok gyakorlására, megismeri és szükség szerint igénybe veszi 

az önérvényesítés intézményes lehetőségeit.  

Önismeret és társas kultúra fejlesztése területén az enyhén értelmi fogyatékos tanulóban 

kialakul a felnőtt élethez kötődő reális énképe, megismeri és kontrollálni tudja a viselkedését. 



 

 

A társas kapcsolatok tudatosan megfigyelt visszajelzései alapján továbbfejlődik önértékelése, 

önbizalma. Kialakul a társakkal, ismerős és ismeretlen környezettel szembeni bizalom és 

bizalmatlanság megfelelő egyensúlya.  

A testi és lelki egészségre nevelés támogatja a tanuló tudatos törekvését az egészséges 

életmódra, a testi és lelki egyensúly megőrzésére. Igénnyé válik a testi épség megóvása és a 

sérülések elkerülése. A mindennapos testedzés megalapozza a munkavégzéshez 

elengedhetetlen fizikai állóképesség megszerzését és megőrzését. A pedagógus lehetőséget ad 

a tanulónak felismerni és elkerülni a káros szenvedélyeket, a testi, szellemi és lelki érettség 

elérésével megerősödik sikeres társadalmi beilleszkedésének lehetősége. A pedagógus feladata 

felhívni a tanuló figyelmét a rendszeres és bőséges táplálkozás fontosságára, a táplálék 

összetevőinek, minőségének megfigyelésére, megteremteni az egészségvédelem és a szociális 

gondoskodás gyakorlatát az iskolában, felhívni a figyelmet a rendszeres mozgás, a megjelenés, 

a küllem, az ápoltság összefüggéseire. 

A hétköznapi élethelyzetek megbeszélése, gyakorlása segíti a párkapcsolatok 

megismerését, felelős párkapcsolat kialakítását, az együttlét, a szakítás felelősségét, kultúráját. 

A felelősségvállalás másokért és önkéntesség területén a tanuló tapasztalatai bővülnek 

a társadalom tagjainak különbözőségéről, megerősödik benne az elfogadás érzése, a másság 

elfogadása, a betegség, a sérült és a fogyatékos emberek iránti együtt érző, segítő magatartás 

kialakítása. A pedagógus feladata lehetőséget teremteni arra, hogy fejlődjön a tanulóban az 

önkéntes segítségnyújtás igénye, amelyben megismeri és megéli a saját személyének 

fontosságát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, az egymásrautaltságot. 

A fenntarthatóságot és környezettudatosságot segíti, ha a pedagógiai helyzetekben 

cselekedeteit, azok hatását személyesen is megtapasztalja, belátja a környezeti ártalmak és az 

emberi élet szükségleteit, összefüggéseit. A környezeti ártalmak számbavétele, a védekezés 

lehetőségeinek kipróbálása, a takarékosságnak, a szükségletekhez igazított szokásrendnek a 

megismerése teszi lehetővé a mindennapi alkalmazást, azt, hogy fejlődjön az önálló élettel 

kapcsolatosan az egészséges és esztétikus környezet és élettér kialakításának és megóvásának 

igénye. 

A gazdasági és pénzügyi nevelés folyamatában kiemelt szerepet kap a figyelem 

ráirányítása a tanuló saját felelősségére a javakkal való ésszerű gazdálkodásban, a pénz 

világában és a fogyasztás területén. 

 

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 
 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknak is fel kell készülniük a munkavállalásra, a változások 

kezelésére és a későbbi tanulásra is. Kompetenciákkal a társadalmi integráció, az önálló 

életvezetés és a felnőttkori munkaerő-piaci helytállás érdekében nekik is rendelkezniük kell. A 

valamiben kompetens fiatal tudja, hogy adott esetben mit kell tennie; tudása van róla, képes 

megtenni; kialakult a megfelelő képessége, és meg is akarja tenni, mert megfelelő attitűddel 

rendelkezik. 

A kulcskompetencia különböző szintű kompetenciák rendszere – fejlesztésük egymásra 

épülő, tervezhető. Az alapkészségek kialakításához szükséges kompetenciák a jövőben való 

boldogulás várható igényei szerint kiegészülnek más olyan kompetenciákkal, amelyek a sikeres 

társadalomi beilleszkedéshez, az egész életen át tartó tanuláshoz szükségesek. Ezek a 

kulcskompetenciák, amelyek nemcsak egyes tantárgyakhoz köthetőek. Kialakításuk, 

fejlesztésük a köznevelés feladataként az enyhén értelmi fogyatékos tanulókat nevelő-oktató 

intézményekben is elvárásként jelenik meg. 

Egy-egy terület fejlesztési feladatai valamennyi kompetenciát mozgósíthatják, illetve 

számos terület tartalmainak feldolgozása valamennyi kompetencia fejlesztésére hatással lehet. 



 

 

Az egyes területek meghatározzák, hogy mely kulcskompetenciák fejlesztését célozzák meg a 

fejlesztési feladatok megvalósítása folyamán. 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó speciális 

szakiskola kötelező előkészítő évfolyamán jellemzően fejlesztendő kulcskompetenciák 

meghatározhatóak, azonban egyénenként eltérő összetevők fejlesztésére helyeződik a hangsúly 

– az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében ez különösen jellemző. Ezért a szakértői 

bizottságok és a gyógypedagógusok képességekre, részképességekre vonatkozó vizsgálati 

eredményeire is támaszkodva, differenciált, egyénre szabott programokon keresztül érhető el a 

tanulási épesség egyénileg különböző szintre fejlesztése. 

A tanuló az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen elsajátítja a társas, a 

társadalmi érintkezéshez, kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz szükséges kommunikációs 

formákat, megerősödik beszédértése és beszédprodukciója. Fejlődik szöveg- és 

véleményalkotási képessége. Kommunikációja körülményeknek megfelelő alakítására, továbbá 

az egyéni, racionális és sikeres vita stratégiáinak kialakítására és használatára törekszik. A 

hétköznapi helyzetekben a magyar helyesírás szabályait követve old meg írásos feladatokat. 

Az idegen nyelvi kommunikáció kompetenciaterületen a tanuló a tanult nyelv 

kommunikációs fordulatait, alapvető, mindennapi élethelyzetek egyszerű fogalmait felismeri, 

alkalmazza. Törekszik a tanult idegen nyelvi kultúra minél árnyaltabb megismerésére. 

Matematikai kompetenciaterületen a mindennapi élethelyzetekben szükséges kognitív 

funkciók fejlesztésére fókuszál a terület. Bővül a biztonságot nyújtó ismeretek köre. A 

pedagógus gyakorlati tevékenységekkel folyamatosan segíti a tér- és időbeli viszonyok 

megerősítését, a mértékegységek egyre biztosabb használatát, a pénzkezelést és a szakmai 

ismeretek matematikai kompetenciát igénylő területeinek elsajátítását. A matematikai 

kompetencia birtokában az enyhén értelmi fogyatékos tanuló rendelkezik azzal a képességgel, 

hogy a környező világ mennyiségi és térbeli viszonyait felfedezze, képessé válik arra, hogy a 

tapasztalások útján megszerzett matematikai tudást praktikusan fel tudja használni a társadalmi 

lét különböző területein. Felismer egyszerű ok-okozati összefüggéseket, logikai kapcsolatokat 

és törekszik ezek pontos megfogalmazására. 

A természettudományos és technikai kompetencia területen az enyhén értelmi 

fogyatékos tanulóknál a gyakorlati jellegű természettudományi műveltség kialakítása folyik, a 

mindennapi életben előforduló természettudományos jelenségek körében a felhasználói 

tájékozottság elérése, az egységes természettudományos világkép kialakítása a cél. A tanuló 

ismereteinek segítségével, a megfelelő módszerek felhasználásával képes leírni és magyarázni 

a természet egyszerűbb jelenségeit és folyamatait. Érzékeny a hazai és globális természeti 

környezeti problémák iránt. Képes és kész saját életében környezettudatos döntések 

meghozatalára. Megismeri az ember szerepét a gazdaság környezetkárosító hatásának 

kialakulásában, megérti, hogy a környezeti katasztrófák elkerülhetők. A tanuló megfigyeli és 

értelmezi a mindennapi élethez köthető természeti jelenségeket. Gyakorlattá válik az 

egészségvédelemmel és betegségmegelőzéssel kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővül a 

környezet megismerésére való igénye és képessége. 

A digitális kompetencia azt jelenti, hogy a tanuló képességeinek megfelelő szinten 

alkalmazza az infokommunikációs eszközöket a tanulás, a kapcsolattartás, a szórakozás és 

ismeretszerzés területén. Képes adott céllal és adott szempontok alapján dokumentumokat 

választani informatikai eszközök segítségével. Az egyéni sajátosságokat és az informális 

társadalmi elvárásokat figyelembe véve középpontban a munkához, az életvitelhez és a 

szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó praktikus ismeretszerzés és készségfejlesztés áll. 

A szociális és állampolgári kompetencia segíti az enyhén értelmi fogyatékos tanulót 

abban, hogy megtalálja helyét, feladatát a családi és a társadalmi munkamegosztásban. Az 

állampolgári kompetenciák fejlesztése az enyhén értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai-

pszichológiai jellemzőit figyelembe véve zajlik úgy, hogy a pedagógus a tartalmakat 



 

 

sajátélményű tevékenységek formájában gyakoroltatva biztosítja. A tanuló felkészült a 

közügyekben való aktív részvételre, képessé válik a családi munkamegosztásban a felnőtt 

szerepre, felkészül a társadalmi lét munkavállalási és állampolgári szerepeinek betöltésére. 

Bővülnek ismeretei a közügyekben való részvétel szabályairól, saját érdekeinek képviseletéről, 

az önérvényesítés és az ehhez történő segítségkérés lehetőségeiről. Gyakorolja a közösségi 

viselkedést az iskolai környezet lehetőségeinek igénybevételével. 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia területén a tanuló felismeri reális 

lehetőségeit, képességeinek határait, megtanulja, kitűzött céljai elérése érdekében, megfelelő 

formában kérni és elfogadni mások segítségét. 

Felismeri a korának megfelelő élethelyzetekben a számára kedvező lehetőségeket és él 

azokkal, tájékozódik a pénz világában. Fejlődnek az életvezetési, munkavégzési, munkavállalói 

technikákra vonatkozó kompetenciái (tervezés, szervezés, ellenőrzés, értékelés, becslés, döntés, 

irányítás képessége, hierarchiatűrés képessége, megbízhatóság, felelősség- és kötelességtudat, 

tenni akarás). A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetenciához szükséges ismeretek, 

képességek és attitűdök alakítása, formálása a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve 

lehetséges. A tanítási-tanulási folyamatban az enyhén értelmi fogyatékos tanuló minden esetben 

saját cselekedeteinek tükrében ismeri fel lehetőségeit, próbálja elérni céljait. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség terén a tanuló érdeklődésének 

megfelelően motivált tevékenységeiben a kreativitásra, részt vesz alkotások létrehozásában, 

nyitottá válik művészeti alkotások befogadására. Az ötletgazdagság, a kíváncsiság és az 

alkotókedv kialakulásában nagy szerepe van a motivációnak és az érzelmeknek is. 

A hatékony, önálló tanulás kompetenciaterületen a tanuló igénybe vesz minden, 

képességeihez mérten elsajátított kultúrtechnikai eszközt új ismeretek, információk 

elsajátítására, megismerésére. Tud segítséget kérni új ismeret elsajátításához, mer kérdezni és 

képes csoportos munkában részt venni. 

Az önálló, hatékony tanulásra képes tanuló képes közös munkában, csoportban dolgozni. 

 

 

Tantárgyak és óraszámok 
 

Műveltségterület Tantárgy Heti óraszám Éves óraszám 

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és 

irodalom 

5 180 

Idegen nyelv Idegen nyelv 2 72 

Matematika Matematika 5 180 

Ember és társadalom Erkölcstan 1 36 

Állampolgári ismeretek 1 36 

Ember a természetben Természetismeret 2,5 90 

Művészetek Műszaki rajz, vizuális 

nevelés 

2 72 

Informatika Informatika 2 72 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek 

Pályaorientáció 1 36 

Szakmai alapozó 4 144 



 

 

ismeretek 

Testnevelés és sport Testnevelés és sport 5 180 

Osztályfőnöki óra 1 36 

Összesen  31,5 1134 

Szabadon tervezhető  3,5 126 

Mindösszesen  35 1260 

 

 

Egységesség és differenciálás 
 

Az egységesség és a differenciálás érvényesítésének megvalósítását a pedagógiai gyakorlatban 

az adaptív oktatás jellemzőinek ismerete és annak alkalmazása teszi lehetővé. Az oktatási 

folyamat akkor adaptív, ha a megvalósítása során a differenciálás és az egységesség elve 

egyaránt érvényesül. Az adaptív oktatás gondolata, a megvalósítás gyakorlata az egymástól 

különböző tanulók egyszerre történő, eredményes tanításának ellentmondását oldja fel. Olyan 

tanári gondolat- és tevékenységrendszert kínál, amely a tanulók egyéni sajátosságainak 

figyelembevételére épülve egyszerre biztosítja a differenciálás egyéni fejlesztő hatását és a 

pedagógiai gyakorlatban megjelenő egységességet. 

Az adaptív oktatás feltételei között egyenrangúan szerepelnek a tanulói sajátosságok – 

a tanuló tudása, az aktivitásra való készenléte, fejlettsége az önálló munkavégzés és az 

együttműködés terén , helyzete a társas kapcsolatrendszerben – és a tanulók számára leginkább 

kedvező tanulásszervezési formák: a frontális munka, a csoportmunka, a párban folyó tanulás, 

az egyéni munka, az individualizált munka. 

A pedagógiai differenciálás hátterében az a törekvés húzódik meg, hogy az egységes 

tartalmi szabályozás keretei között minden tanuló a neki megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesülhessen optimális fejlődése, egyéni teljesítőképességének teljes kibontakoztatása 

érdekében. A differenciálásnak nélkülözhetetlen és sok variációban alkalmazott  

eszközegyüttesként kell megjelennie. 

A sajátos nevelési igényű tanulók hatékony oktatása, nevelése érdekében többszintű és 

változatos differenciálást kell megvalósítani – mind a gyógypedagógiai intézményi, mind az 

integrált nevelés szervezeti formák esetén – a csoportba sorolás, a célok, a tartalom, a 

követelmények, a szervezési módok és eszközök vonatkozásában egyaránt. 

A megfelelő oktatási módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az 

egyéni lehetőségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás 

különböző lehetőségei során a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges 

tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket.  A 

differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják ugyanakkor az egyes területeken 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 

csökkentését, megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában (az együttnevelésre 

vonatkozóan is), a fejlesztésében részt vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, 

empátia, továbbá az együttneveléshez szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a 

differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű 

tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, 

ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából 

individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma 

megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik különböző szakemberekkel, a 

gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos 



 

 

nevelési igényű tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális 

tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, 

életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés. 

Az adaptív oktatás gyakorlati megvalósításának két kulcsmozzanata van. Az egyik a 

bemeneti jellemzők köre, melyek alapjaiban kijelölik az egyéni utat, illetve az annak 

bejárásához vezető stratégia megvalósítandó pedagógiai mozzanatait. A másik a kimeneti 

elvárások köre, melyek a prognosztizálható fejlesztés/fejlődés kritériumainak, a kimeneti 

követelmények meghatározásához nyújtanak segítséget. 

A bemenetnél, az iskolai, oktatási folyamat kezdetén a sajátos nevelési igény pontos, 

egyénre szabott feltárása szükséges, a képességstruktúra, a lényegi személyiségvonások, a 

szocializációs funkciók területeinek feltérképezésével. A feltárás a gyógypedagógia, a 

pszichológia módszereivel történik. A funkcionális képességek (az észlelés, az emlékezet, a 

figyelem, a gondolkodás), a tanult képességek (a kommunikációs, a kognitív, a cselekvés, a 

szocializációs képességek), a család legjellemzőbb mutatói, a családi szocializáció színterei, a 

kommunikációs, célracionális, dramaturgiai tevékenységrendszer, az interakciók és struktúrák 

rendszere együtt jelenthetik a gyermeki szükségletek megfogalmazásának alapjait. Erre lehet 

építeni az egyéni út meghatározását, a pedagógiai diagnózist, a stratégiát és terápiát. 

A kimeneti elvárások – a pedagógiai folyamatban a tanulók egyéni jellemzőit, 

fejleszthetőségi sajátosságait mindvégig figyelembe véve – a társadalmi szükségletből 

vezethetők le. A társadalmi szükséglet meghatározásához a kiindulópontot a társadalom leírása 

jelenti, a jelen és a belátható jövő társadalma sajátosságainak számbavétele. Ez azt jelenti, hogy 

a klasszikus tudásközlés mellett az információrobbanás korszakának jellemzőjeként az 

integratív, interpretatív szerepet is figyelembe véve lehet az iskola helyi nevelési rendszerét a 

társadalom szocializációs közegének modelljeként tekinteni. 

Így a fejlesztési, nevelési, oktatási, képzési rendszerben érvényesíthetők a következő 

jellemzők: (a) a nevelés mint kapcsolat, az értékek, a tudás, a cselekvési minták közvetlen 

cseréje; (b) az identitás és önismeret mint szocializációs cél; (c) párbeszéd, megoldáskeresés, 

értékelés, válogatás, kritika, közvetlen megfigyelés, kipróbálás mint tipikus tevékenységek és 

(d) a kíváncsiság mint motiváció. 

A mindennapi pedagógiai gyakorlat kialakításához, amely a bemeneti feltárás és 

kimeneti elvárás közötti fejlesztésre fókuszál, az egyéni és társadalmi szükségletek által 

meghatározott, az egységesség és a differenciálás megvalósítását biztosító adaptív oktatás 

megvalósításához konkrét útmutatást adnak a Módszertani segédlet, az Értékelési elvek és 

eljárások részek. 

 

 

Értékelési elvek és eljárások 
 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a folyamatos vagy szakaszos 

pedagógiai diagnosztizálás. Szolgálja a korrigáló, kompenzáló tartalmak, eljárások, terápiás 

eszközök tervezését, megelőzheti a további – másodlagos – tünetek megjelenését. Lehetőséget 

ad a fiziológiai funkciók zavarának korrigálásához, kompenzálásához, a funkcionális 

képességek csökkenéséből, a funkciók fejletlenségéből eredő zavarok kezeléséhez, a szociális 

szféra akadályozottságából származó hátrányok csökkentéséhez. 

 

 

Az értékelés célja és feladata  

 

Az értékelés célja visszajelzést adni a tanuló, a csoport és az oktatás-nevelés valamennyi érintett 

szereplője számára a tanulónak az oktatási-nevelési folyamatban elért fejlődéséről. Az értékelés 



 

 

többet jelent a pillanatnyi állapotjelzésnél. Elvárható, hogy rámutasson a további fejlődés 

érdekében a tanuló és a pedagógus számára a szükséges tennivalókra – ily módon válik a 

tanulási kudarc elkerülésének eszközévé, és hatással lehet az enyhén értelmi fogyatékos tanuló 

önértékelésére és a társakkal végzett tevékenységének, együttműködésének reális értékelésére. 

Előnye, hogy érvényesül az értékelés tanulási motivációt erősítő, támogató funkciója. 

 

Az értékelés alapelvei 

 

 Az egyénre fókuszáló értékelés a tanuló önmagához mért fejlődésére irányuljon. 

 Személyre szóló, fejlesztő, támogató értékelés valósuljon meg, amely a pedagógus 

számára is kijelöli a további tennivalókat az oktatási folyamatban. 

 A fejlesztő értékelés az oktatás eredményességét növelő, a tanulók egyéni fejlődését 

támogató értékelés. 

 Reális alapokra épülő kvalitatív és kritériumorientált értékelés valósuljon meg, 

amely fejlesztően hat a tanulók önértékelésére. 

 Egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési-

értékelési eljárások alkalmazása szükséges. 

 Az értékelés akkor tölti be szerepét a fejlesztési folyamatban, ha rendelkezésre 

állnak megfelelő mérőeszközök és ezeket alkalmazza is a pedagógus. 

 A rendszeres és megfelelő időben történő értékelés hatékonysága felerősödik. 

Az önbizalomhiánnyal küzdő enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára ideális 

tanítási-tanulási környezetet teremt a támogató érzelmi klímában megnyilvánuló reflektív tanári 

magatartás.  

 

Az értékelési formák 

 

A minőségi értékelés minőségi tanuláshoz vezet. Az oktatás eredményességét növelő, a tanulók 

egyéni fejlődését támogató minőségi értékelés a fejlesztő értékelés. 

A pedagógiában hagyományosan kialakult értékelési formák a diagnosztikus, a 

szummatív és a formatív értékelés. 

 Diagnosztikus (helyzetfeltáró) értékelés történik a tanulók tudásszintjének 

felmérésekor – például év elején, vagy iskolába kerüléskor.  

 A szummatív (összegző-lezáró) értékelés a tanulmányok összegző értékelését jelenti 

(témazáró, vagy tanév végi értékelés). Formáját tekintve lehet szóbeli, írásbeli 

teljesítményhez vagy gyakorlathoz kapcsolódó értékelés. 

 A formatív értékelésre, amely a tanítás-tanulást kísérő leggyakrabban alkalmazott 

értékelési forma, minden tanítási órán, azok valamennyi szakaszában folyamatosan 

nyílik lehetőség. A formális értékelés a legalkalmasabb arra, hogy felhívja a 

figyelmet a tanuló és a pedagógus számára is a korrekciós lehetőség biztosítására, 

illetve annak időszerűségére vagy éppen szükségszerűségére. A formatív értékelés 

azonnali korrekciót tesz lehetővé, így a tanulási folyamatban alkalmazása 

felértékelődik. 

Az értékelési formák közül valamennyi alkalmazásának helye van az enyhén értelmi 

fogyatékos tanulók tevékenységeinek, eredményeinek minősítése során a fejlesztési 

folyamatban, az iskolai tanulmányokban való előrehaladás szintre, terjedelemre, időbeli 

ütemezésre vonatkozó megfelelőségének vizsgálatában. A pedagógus a tanulói teljesítményt a 

pedagógiai gyakorlatban ma elfogadott ötfokozatú skálán érdemjegy adásával helyezi el, ezzel 

visszajelzést ad a tanulónak. Az értékelés során a megfelelő szint elérése a továbbhaladás 

feltétele is egyben, amit a tanterv követelmény-előfeltétel rendszere szabályoz. 

 



 

 

 

Kulcskompetenciák és értékelés 

 

Az értékelés a napi pedagógiai rutin része, a kompetencia-fejlesztés eszköze. A tanulói 

tevékenység, felkészülés, egyéni vagy csoportos munkában való részvétel, szóbeli vagy írásbeli 

munka ellenőrzése kapcsán kinyilvánított elismerés vagy elégedetlenség kifejeződése. Az 

értékelés történhet érdemjegyekkel, pontgyűjtéssel vagy a helyi szokásokhoz igazodó más 

módszerekkel. Értékelés a biztató mosoly, az elismerő megjegyzés is. Fontos, hogy minden 

alkalommal kísérje szöveges értékelés – ezzel a pedagógus a tanulók számára pontosítja a 

további fejlődéshez szükséges tennivalókat, erősíti motivációjukat, gazdagítja a kompetencia 

fejlődésével kapcsolatos megértésüket, árnyalja szókincsüket. Ha a tanulásban való 

előrehaladásnak, mint a kitűzött cél megközelítésének az értékelésébe bevonjuk a tanulókat is, 

akkor önértékelési képességüket, szociális kompetenciájukat fejlesztjük, befolyásoljuk ön- és 

társismeretüket, erősítjük a mások megértésének képességét, empátiájukat, elfogadási 

készségüket. 

A tantárgyak és a tantárgyi tartalmak fejlesztési céljai az ellenőrzés és értékelés 

megvalósítási lehetőségeit gazdagítják. Van, ahol a fejlesztés eredménye a tevékenységek 

elvégzésének szintjén mérhető, más tantárgy esetében a készségek vagy a képességek szintjét 

értékeljük. A matematikai kompetenciák a problémamegoldó gondolkodás, a műveletvégzés, 

az adekvát tevékenységek elvégzésének szintjeihez viszonyítva mérhetőek, az anyanyelvi 

kommunikáció a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, a beszédértés, a szövegértés és 

szövegalkotás szintjei közötti viszonyításra alkalmas feladatokkal, eszközökkel vált mérhetővé. 

Az idegen nyelvi kommunikáció kompetenciaterület a kompetenciák összetevőinek állapota és 

fejlettsége – pl. a beszédbátorság, a kiejtés tisztasága, a megfelelő szóismeret és szókincs – 

szintén könnyen mérhető. A fejlettségi szint ismeretében a pedagógus az értékelés során 

tudatosíthatja a tanulók tudásukról való tudását – metakogníció, a tervezett továbblépés és a 

fejlesztésről a tanulókkal való kommunikáció a saját helyzetük megítélését teszi átláthatóvá – 

ez a kulcskompetenciák fejlesztési folyamatának lényege. 

Nem minden kompetencia bontható könnyen szintekre és mérhető egyértelműen. A 

pedagógus feladata, hogy a tartalomtól és fejlesztési céltól függően adekvát viszonyítási, 

értékelési rendszert építsen ki és alkalmazzon. 

Az iskolák pedagógiai programja tartalmazza az intézmény értékelési elveit, 

módszereit. Az értékeléshez kapcsolódó eljárásrendszert a pedagógusok folyamatosan 

fejlesztik. Ezek a pedagógusok körében terjedve közkinccsé válhatnak, s lehetőség nyílik a 

tantárgyak sajátosságaihoz igazodó módosítás, aktualizálás után kipróbálásukra, bevezetésükre. 

Mindezt egy innovációs folyamat részeként élik meg a pedagógusok. Közös tudásként 

alkalmazva az értékelés így a minőség megőrzésének, a minőségbiztosításnak, a 

minőségfejlesztésnek a részévé válik. 

 

 

Módszertani segédlet 
 

Itt néhány olyan, nem csupán módszertant érintő szempontot villantunk fel, amely a tanulást, 

egyben a pedagógus munkáját eredményesebbé teheti. A klasszikus három kérdés az oktatás 

kapcsán: Mit tanítsunk? Kinek tanítunk? és Hogyan tanítsunk? 

A „mit” kérdésre a válasz a tanterv maga. A 2012-es NAT és a ráépülő kerettanterv az 

utóbbi évtizedek pedagógiai óhajtását valósíthatja meg: „Ne tananyagot (sok esetben egyetlen 

tankönyvet) tanítson, hanem képességeket fejlesszen az iskola!” 

A kerettanterv segít abban, hogy a tervezőmunka fókuszában a képességek fejlesztése 

álljon – valamennyi műveltségi terület feltárja a fejlesztési területekkel lehetséges kapcsolatait: 



 

 

azt keresi, hogy milyen mértékben szolgálja a műveltségi terület céljait megjelenítő tantárgy az 

egyes műveltségi területek körébe tartozó, az oktatási folyamat szakaszaira lebontott fejlesztési 

célokat, és ezt valamennyi műveltségi terület esetében megteszi. Másrészt: a műveltségi 

területekhez kapcsolódó tartalmakkal a kulcskompetenciák fejlesztését veszi célba – ennek 

eredményeként a tanulók olyan feladatokban tevékenykednek, amelyek iránt érdeklődnek , és 

a már meglevő készségeiket más kontextusban gyakorolva próbálgatják – képességeik eközben 

fejlődnek, míg a tanuló egyszer csak ráébred, hogy ez a fajta tanulás öröm, sikerhez, önként 

megszerzett tudáshoz vezet, amely emeli önértékelését és a jövőbeni sikert is előfeltételezi: fő 

szerepe a tapasztalatszerzésnek van. 

A javasolt tanulásszervezés a csoportos, páros tanulásszervezési módot részesíti 

előnyben, amellyel adott esetben jól megfér az egyéni munka vagy a frontális óraelem is – a 

hangsúlyeltolódás a lényeg! A helyi tantervek összeállításakor a szaktárgyi 

munkaközösségeknek, a megvalósítás folyamatában pedig a pedagógusoknak együtt kell 

gondolkodni, konzultálni, alkotó teamként működni, amikor arról döntenek, mit is fognak 

tanítani.  

 

Kinek tanítunk? 

 

Ez a kerettanterv sajátos nevelési igényű, enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült. 

A fogyatékossági típushoz tartozó gyerekek sajátosság-együttese széles spektrumú. Csatlakozó 

problémáikat, nem múló tanulási nehézségeiket szakértői véleményben követheti nyomon a 

pedagógus. Közös sajátosságuk az értelmi funkciók elsődleges sérülése, a megismerő funkciók 

gyengesége. Valamennyi enyhén értelmi fogyatékos tanulónál általánosan megállapítható a téri 

orientáció, a finommotorika, a figyelemkoncentráció, a bonyolultabb gondolkodási folyamatok, 

a beszéd- és kommunikációs képesség, valamint a szociális alkalmazkodás fejlődésének eltérő 

mértékű zavara. 

A speciális szakiskolai képzés számára elvárás, hogy fokozza toleranciakészségét a 

nagyobb mértékű egyéni alkalmazkodás és esélykiegyenlítő korrekciós nevelési hatások 

biztosításával. Ezért az enyhén értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai nevelésében részt 

vevő iskolákban az egyéni egészségügyi habilitációs rehabilitációs fejlesztő foglalkozások 

mellett valamennyi tanóra az egyéni fejlődési tervek korrekciós céljaival összhangban járul 

hozzá a tanulók fejlesztéséhez. Ez az igény a pedagógus tanórai felkészülését is befolyásolja, 

hiszen több szempontot egyeztetve kell terveznie a tanulók és a saját tanórai tevékenységét.  

 

Hogyan tanítsunk? 

 

A tantárgypedagógiák gazdag módszertani kínálatot nyújtanak. A pedagógus-továbbképzések 

feladata a tanítók és tanárok módszertani kultúrájának bővítése, eszköztárának gazdagítása. Itt 

csupán néhány szempontra hívjuk fel a célcsoport pedagógusainak figyelmét.  

 Mikor jó egy módszer? Akkor jó, ha hatékony és eredményes. Csak a megfelelő helyen 

és módon alkalmazott módszer eredményes. Ismerjünk meg minél több módszert, 

alkalmazzuk ezeket váltogatva – a legjobb módszer is unalmassá válhat!  

 Tanítsuk meg tanulni a gyerekeket! Tanítsuk meg a tanuláshoz szükséges módszereket, 

pl. információszerzés, adatgyűjtés, lejegyzés, a fontos részek kiemelése, szavak 

aláhúzása, műveleti sorrend, kérdésfeltevés, ellenőrzés, vázlat készítése – ezzel eszközt 

adunk a tanuláshoz.  

 Figyelemfejlesztő játékokat, gyakorlatokat, feladatokat végeztessünk napi 

rendszerességgel! 

 Memorizálással lassan, de biztosan fejleszthető a memória! Tananyaghoz kapcsolódva 

vagy szabadidős programok, játék kapcsán fejlesszük az enyhén értelmi fogyatékos 



 

 

gyermekek emlékezetét! 

 Legyen stratégiájuk a tanuláshoz! Tanítsuk meg, hogy a rövid távú memóriából hogyan 

juttathatják a hosszú távú memóriába az új ismereteket: ismételgetéssel, az új elemet a 

régiek közé illesztve kontextus kereséssel – tanultam-e már hasonlót? Ez a technika a 

régi és az új ismereteket puzzle-játékszerűen rendezi össze: a meglevő részletek 

segítenek az illeszkedési pontok felismerésében. 

 Készítsenek a gyerekek gondolattérképet, ennek kulcsszavai is segítik a későbbiekben 

a felidézést! 

 A szemléltetést gondosan tervezzük! Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 

részletes magyarázattal maradandó élményt, tudást nyújt. 

 A motiváció biztosítása minden tanuló számára fontos, a figyelemzavarral küzdő 

tanulónak különösen. A motiváció kísérje végig a tanítási folyamatot – nem csak az óra 

elején van funkciója! Adjuk meg a feladatválasztás lehetőségét! A motiváció 

fenntartásában – mivel sikerre vezeti a tanulót – segítőnk a fejlesztő értékelés is. 

 Igyekezzünk megismerni tanulóinkat, beszélgessünk tanítványainkkal, hallgassuk őket 

érdeklődéssel! 

 Csak biztos tudásra építhetünk. A lemaradók felzárkóztatására szánjunk időt! 

 Tanítsunk a tanulóknak kooperatív technikákat! Szervezzünk csoportmunkát, ha 

rendszeresen dolgoznak együtt a tanulók, felszabadultan, hatékonyan fognak közösen 

tevékenykedni. 

 A közvetlen tanulói tevékenykedés megvalósulására szervezzünk a tantárgyhoz, 

témához illeszkedő sok játékot, modellezést, tevékenységet, szerepjátékot. Így a tanulók 

közvetlen aktivitás révén tesznek szert tudásra. 

 Teremtsünk minél több tantermen, iskolán kívüli, élményszámba menő tanulási 

programot! 

 

 



 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy a speciális szakiskolában az irodalmi élmény nyújtása 

mellett az anyanyelvi kompetencia, a kommunikáció fejlesztésének legfontosabb eszköze. 

Alapvető feladata, hogy a tanulók szövegalkotási tudásának gyarapításával hozzájáruljon 

sikeres kommunikációjukhoz, önkifejezésükhöz. 

Célja felkészíteni a tanulót a társas-társadalmi együttéléshez szükséges nyelvi 

képességekre, beállítódásokra, a kulturált nyelvi magatartásra, segíteni a közvetlen 

környezetében az emberi-, tárgyi viszonyrendszerekben történő eligazodáshoz szükséges 

beszédképesség kialakítását, a beszéd formai és tartalmi elemeinek, a tiszta artikulációnak, a 

kommunikációs biztonságérzetnek a fejlődését. 

A tanuló képességeihez mérten sajátítja el az anyanyelvű írásbeliség normáihoz 

alkalmazkodó szövegalkotást, alakítja a kultúrtechnikák gyakorlásával és használatával az 

alkalmazást. A pedagógus feladata elérni, hogy bővüljön a tanuló aktív és passzív szókincse a 

szakképzés, a felnőtt élet, a munkavállalás és munkavégzés, valamint a szakmai munka 

területén. 

Legyen képes a tanuló formanyomtatványok önálló kitöltésére, önéletrajz, magán- és 

hivatalos levelek írására. 

Részben önállóan, részben tanári segítséggel tudjon elolvasni egyszerűbb, rövidebb 

írásos műveket, váljon képessé írásos kifejezésformák befogadására, minél önállóbb 

értelmezésére. 

A tantárgy feladata a tanulók kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási 

képességének továbbfejlesztése, a kommunikációs ismeretek bővítése, a nyelvi alapkészségek 

építése, az igényes és a helyzethez illő szóhasználat, a mondat- és szövegalkotás gyakorlása. 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló a tantárgy tanulása során felkészül a mondat- és 

szövegfonetikai eszközöknek a nem verbális nyelvi elemekkel összehangolt és célszerű 

használatára, megtanulja a kommunikációs helyzetek során ezek értelmezését, továbbfejlődik 

véleményalkotási képessége. 

A tantárgy elsajátítása során kiemelt feladat az önállóságra nevelés és kreativitásra 

ösztönzés a szövegalkotásban, motiválás az irodalomolvasásra és a köznapi élet hivatalos 

ügyirataiban való eligazodás támogatása. Fontos az irodalom önmegértést és önmeghatározást 

elősegítő lehetőségeinek felismerése, a korábban megszerzett kommunikációs és 

tömegkommunikációs ismeretek szintetizálása, fejlesztése. 

A tantárgy segíti a szereplési biztonság kialakítását, és támogatja, hogy a tanuló vegyen 

részt dráma-, szerep és szituációs játékokban. Kiemelt szerepet kap a tanulási-tanítási 

folyamatban a pedagógus differenciáló munkája, a fejlesztési követelmények igazítása a 

fejlődés egyéni üteméhez, a gyakorlatorientált óravezetés, a hétköznapi élet elvárásainak 

megjelenése, a tantárgy tartalmának felnőtt életben betöltött mindennapi szerepének hangsúlyozása. 

 

 

Kötelező előkészítő évfolyam 

 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelés terén. Lehetőséget teremt a 

pozitív és negatív példa felismerésére, napilapokban, folyóiratokban, a mindennapi élet 

eseményeiben a helyes magatartás, követendő minta és a helytelen magatartás 

megkülönböztetésére. 

A nemzeti azonosságtudatot, hazafias nevelést segíti hazánk múltja, jelene 

megismerésének támogatásával írók, költők és más publicisták művein keresztül. 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelésben fontos szerepet játszik a közéletiség 



 

 

felismerése az olvasott szövegekben, a demokratikus jogokért való küzdelem megjelenésének 

nyomon követése a múlt irodalmában. 

A tantárgy az önismeret és a társas kultúra területén a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség 

fejlesztésével segíti a társas érintkezést. Az önismeret fejlesztésére teremt lehetőséget a tanórai 

teljesítmények értékelése, a tanulói önértékelés jelenléte, a folyamatos visszajelzés 

gyakorlatának kialakítása. A saját személyiség fejlesztését szolgálják az improvizatív és 

irányított szerepjátékok, tanórai munkák. 

A testi és lelki egészségre nevelés területét a tantárgy az egészséges és tudatos életmód 

jellemzőinek rögzítésével, ismeretterjesztő és irodalmi szövegek megismerésével, a saját 

személyre vonatkozó lehetőségek megfogalmazásával támogatja. 

A családi életre nevelést az írásos művekben megismert pozitív és negatív családpéldák, 

családmodellek, erkölcsi normák felismertetésével, közös megfogalmazással, a 

véleménynyilvánítás gyakorlásával segíti. 

A felelősségvállalás másokért, önkéntesség területen fontos a személyiségfejlesztő 

nevelés során megjelenő odafigyelés, elfogadás, együttérzés kialakítása irányított megbeszélés 

során irodalmi művek kapcsán, gyakoroltatás szituációs játékokban, szerepjátékokban. 

A tantárgy a fenntarthatóság, környezettudatosság kialakulását különböző környezeti 

tényezők között a helyes szokásrend következetes alakításával (osztály, iskola, könyvtár, 

színház stb.) éri el. 

A pályaorientációt a munka világáról szóló ismeretterjesztő, irodalmi művek, 

publicisztikák elemzésével, megbeszélésével, egy-egy cselekvési algoritmus kialakításával, 

gyakorlásával, folyamatok kipróbálásával segíti. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés területen fontos az egyén, a család, a társadalom 

gazdasági lehetőségeinek változását feltáró művek olvasásával ismeretet nyújtani a tanulóknak 

a tulajdonviszonyok, az érdekérvényesítés, a munkamegosztás, családi élet, hivatalos 

ügyintézés, gazdálkodás stb. témakörében. 

A médiatudatosságra nevelést az ismeretszerzési, művelődési, önkifejező 

kapcsolatteremtési lehetőségek gyakorlásával segíti. A tanuló a tömegkommunikációs 

eszközök segítségével tájékozódik a napi eseményekről. 

A tanulás tanítását az egyénre szabott motiváció, egyéni tanulási módok feltárása segíti, 

melyre támaszkodva lehet elérni az önálló ismeretszerzési képesség fejlődését egyénre szabott 

értékelés, feladatadás segítségével. 

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztéséhez hozzájárul a tantárgy tanítási tartalmait 

felhasználva, az egyéni különbségeket figyelembe véve, az önkifejezés, a beszédértés és a 

beszédprodukció fejlesztésével. Gyakorlási lehetőséget teremt arra, hogy a tanuló kulturáltan, 

adekvát nyelvi eszközöket alkalmazva viselkedjen kommunikációs helyzetekben. 

A szociális és állampolgári kompetencia területén a kellő önismeret és a másokra való 

odafigyelés alakításával tudja a tantárgy segíteni a társadalmi beilleszkedést. 

A hatékony, önálló tanulás kompetencia-területet az egyéni képességekhez igazodó 

ütemben és elvárással a tanulás tanításához kapcsolódó tantárgyi elemek elsajátíttatása segíti, 

felkészít az egész életen át tartó tanulásra, az esetleges pályamódosítás szükségességére. 

Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése fontos annak érdekében, hogy az egyéni 

képességekhez képest megfelelő szinten tudják alkalmazni a tanulók a szóbeli és írásbeli 

kommunikáció eszköztárát az önkifejezéshez, társas érintkezéshez, önérvényesítéshez. A 

nyelvhasználat kommunikációs értékűvé fejlesztésével hozzájárul az én- és világkép 

kialakulásához, a tanuló szükségleteinek felismeréséhez és kielégítéséhez. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Tanult beszédtechnikai elemek alkalmazása.  

Szóban kapott utasítások megértése, követése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szókincs gyarapítása mellett a meglévő nyelvhasználati zavarok 

korrigálása, csökkentése, megszüntetése.  

A metakommunikációs eszközök megismertetésével a testbeszéd 

megértetése, használatával a szóbeli kifejezőkészség erősítése. 

A beszélő szándékának megértése. 

A hallott szöveg értelmezése, adekvát, nyelvtanilag helyes válaszadás. 

Saját vélemény, saját gondolat, kérdés, kérés megfogalmazása.  

A reproduktív beszéd képességének fejlesztése. 

Tanult szövegek kifejező tolmácsolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló egyéni képességeihez igazodóan  

 a helyes artikuláció, beszédtechnikai elemek alkalmazása, 

 aktív és passzív szókincs fejlesztése, 

 társas kapcsolatokba a tanult elemek beépítése. 

 

Ismeretek 

 Beszédtechnika: 

 a helyes beszédlégzés: levegőbeosztás, szünettartás, 

 megfelelő beszédhang: hangterjedelem, hangszín, 

hangerő,  

 a pontos artikuláció. 

 Beszéd(meg)értés: 

 szavak, 

 mondatok, 

 szöveg szintjén. 

 Beszédkészség 

– kifejezőképesség, a kommunikáció céljának 

megfelelő beszéd. 

 

Tanulói tevékenység 

A levegőbeosztás, a szünettartás, az egyenletes hangadáshoz 

szükséges kilégzés gyakorlása szövegolvasás, szabad beszéd 

közben. 

A hangadás esetleges hibáinak javítása, a hangterjedelem 

kiszélesítése, a hangszín, a hangadás egyenletességének 

megteremtése a teljes hangterjedelemben, a görcsmentes 

hangerőfokozás és hangváltások kialakítása és gyakorlása. 

Az artikulációs mozgások gyakorlása, a gondos szóvégejtés, a 

pergő, tiszta szövegmondás, a szabályos beszédritmus, a 

hangkapcsolatos szabályos ejtésének kialakítása és gyakorlása. 

Testnevelés és sport: 

légzéstechnika. 

 

Osztályfőnöki óra: 

kommunikációs 

képesség. 



 

 

A kommunikáció céljának megfelelő beszéd, a hangsúlyok, 

érzelmek, indulatok, szándékok megjelenítése. 

Analógiák készítése, a következtetések megfogalmazása, analizáló-

szintetizáló gyakorlatok végzése, összehasonlítások a nyelv 

különböző szintjein, különböző szempontok szerinti csoportosítások, 

fogalomalkotások. 

Hangutánzó és hangulatfestő szavak keresése, beépítése 

szövegkörnyezetbe, a stílushatások véleményezése, szépirodalmi és 

köznyelvi szövegek összehasonlítása, azonosságok és 

különbözőségek meghatározása, szépirodalmi kifejezések gyűjtése, 

szólások, közmondások beépítése a szövegkörnyezetbe 

(behelyettesítés).  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

– kommunikációs képesség: szókincsbővítés, kifejezőkészség 

formai és tartalmi elemei, percepció: verbális és vizuális 

hang, szó, mondat, szöveg. 

– vizuális és akusztikus figyelem, emlékezet (rövid és hosszú 

távú). 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Artikuláció, beszédértés, beszédlégzés, beszélő szándéka, kommunikáció, 

összehasonlítás, csoportosítás, főfogalom. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulási képesség fejlesztése Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Tanulási technikák használata közvetlen tanári irányítással. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerethordozók önálló használatának tanulása. 

Az egyéni érdeklődésen alapuló önművelő és szükségletkielégítő 

szabadidős tevékenységek tanulása. 

Tanári, tankönyvi vázlat felhasználása a tanuláshoz. 

Lényegkiemelés, szöveg értelmezése tanári irányítással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Tények, adatok, információk növekvő önállósággal történő 

felismerése az ismerethordozó/terjesztő médiákból. 

 A tanuló érdeklődésének megfelelő könyv választása. 

 

Ismeretek 

 Könyvtárhasználat, információszerzés különböző eszközei. 

 Tanulást segítő eljárások gyakorlása. 

 Szövegfeldolgozás. 

 Szépirodalmi részletek, művek szöveghű megtanulása. 

 

Tanulói tevékenység 

Adatkeresés, adatgyűjtés. 

Matematika: 

adatgyűjtés. 

 

Informatika: tények, 

információk gyűjtése. 



 

 

Vázlatok értelmezése, közös vázlatkészítés. 

Lényegkiemelés aláhúzással megbeszélés alapján. 

Összefüggések, cselekmény egymásra épülésének feltárása. 

Kérdésfeltevés, válaszadás az olvasottakkal kapcsolatban. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Motiváció, összefüggéslátás, összefüggések felismerése, önállóság. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Önművelés, média, ismeret, ismeretnyújtás, ismeretszerzés, 

lényegkiemelés, vázlat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Anyanyelvi ismeretek 
Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

Alapvető kommunikációs helyzetekben eligazodik a tanuló, tud 

kapcsolatot kezdeményezni, beszélgetésben részt venni. 

Hangtani, szótani és mondattani alapismereteit alkalmazza.  

Igékkel és névszókkal kapcsolatos egyszerűbb szabályokat ismer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kommunikációs készség fejlesztése.  

A mondanivaló árnyalt közlése a mondatokkal kapcsolatos ismeretek 

segítségével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Betűrendbe rendezés. 

 Helyes mondatalkotás, szövegalkotás szabályainak 

alkalmazása. 

 Tanult helyesírási szabályok (mondatkezdés, írásjelek, 

tulajdonnevek) alkalmazása.  

 Jól olvasható egyéni íráskép kialakítása. 

 Környezetében meglévő jelzések, képi információk 

megértése. 

 A beszédkörnyezetnek megfelelő nyelvhasználat. 

 

Ismeretek 

 Nyelvtani alapfogalmak rendszerezése:  

– hangok, betűk (magánhangzók, mássalhangzók 

csoportosítása); 

– szavak, szóelemek (ige, főnév, melléknév, számnév, 

névmás) jellemzői; 

– mondatokkal kapcsolatos ismeretek (egyszerű, 

összetett, kijelentő, kérdő, óhajtó, felszólító). 

 A mondatok szövegben betöltött szerepe.  

 Mondatfajták, egyszerű és összetett mondatok. 

 Érzelmek kifejezése indulatszavakkal (öröm, bánat, harag, 

gyengédség). 

 Tájékoztatás, leírás stíluselemei. 

Informatika: 

helyesírás-ellenőrző 

program. 



 

 

 Az írott beszéd felelőssége. 

 Pontos és szabatos megfogalmazás. 

 Helyesírás. A helyesírási szabályok felelevenítése, 

tudatosítása:  

 tulajdonnevek írása,  

 mondatkezdés,  

 mondatvégi írásjelek,  

 szótagolás, szavak elválasztása, 

 rövid- és hosszú magánhangzók, 

 rövid- és hosszú mássalhangzók használata. 

 Helyesírási szótár használata. 

 Helyesírási ellenőrző program használata segítséggel 

számítógépen írás alkalmával. 

 

Tanulói tevékenység 

Szavak betűrendbe rendezése, katalógus használata, készítése. 

Szavak szófajokba sorolása, fontosabb jellemzői, helyesírásuk.  

Igeragozás, igeidő használata, változtatása szükség szerint. 

Mondatok alakítása tetszés szerint.  

Mondatok helyesírása. 

Veszélyt és tiltást jelentő szavak és jelzések (pl. közlekedési táblák, 

tiltó jelzések, piktogramok) felismerése, megnevezése.  

Megfogalmazások különböző stíluselemekkel (szaknyelv, argó, 

SMS stb.). 

Másolás, tollbamondás, ellenőrzés, önellenőrzés. 

Az írás képének, sebességének, pontosságának folyamatos javítása, 

értékelése. 

Másolás, tollbamondás, ellenőrzés, javítás, gyakorlás változatos 

formában. 

Írás a számítógépen, hibajavítás a helyesírási program használatával. 

Szövegek gyűjtése adott stílusban, szövegalkotás a kért stílusban. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 akusztikus figyelem,  

 szerialitás, 

 rövid- és hosszú távú emlékezet, 

 egyéni íráskép. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A magyar nyelv jellemzői, a magyar nyelv szépsége, a nyelv tisztasága, a 

nyelv védelme, a nyelv fejlődése. 

Érzelem (öröm, bánat, harag, gyengédség), indulatszó.  

Helyesírási szótár, helyesírási ellenőrző program.  

 

 

Tematikai egység Írás, szövegalkotás – Fogalmazási ismeretek 
Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás Mondanivaló megfogalmazásának igénye. 



 

 

Írás különböző lehetőségeinek ismerete (másolás, emlékezetből való 

írás, diktálás utáni írás, önálló írás), tanult nyelvtani szabályok 

alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mondanivaló megfogalmazása összefüggően. 

Lényeges és lényegtelen körülmény egyre biztosabb megállapítása. 

Elfogadható színvonalú helyesírás. 

Önellenőrzés fejlesztése. 

Az írás eszközjellegű használatának fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési feladat 

 Az írásbeli szövegalkotás legalapvetőbb szabályainak 

ismerete.  

 Néhány mondatos szöveg alkotása önállóan, vázlat alapján.  

 Hosszabb szövegből vázlat készítése – lényegkiemelés. 

 A címzettnek megfelelő stílusban levél, beszámoló készítése. 

 

Ismeretek 

 Elemi szintű műfaji ismeretek (elbeszélés, leírás).  

 Rövid irodalmi szöveg leíró és elbeszélő részleteinek 

elolvasása, megbeszélése. 

 Egyszerű szöveg megértése, adott szempont szerinti 

alakítása. 

 Szöveg alkotása kép alapján. 

 Szöveg alkotása adott témára. 

 Elbeszélés, élménybeszámoló készítése (saját tapasztalat 

vagy látott esemény alapján) szóban vagy írásban. 

 Magánjellegű és hivatalos szövegek stíluselemeinek, 

jellemzőinek megismerése (magánlevél, hivatalos levél, 

árajánlat, önéletrajz). 

 

Tanulói tevékenység 

Szöveg alkotása, átalakítása önállóan, adott szempontnak 

megfelelően. 

Az elkészített szöveg felolvasása, bírálata, megvitatása, javítása. 

Levél írása adott témában barátnak, idős rokonnak, hivatalnak, 

tanárának, levél elolvasása után a stílus alapján annak megállapítása, 

hogy ki a címzett. 

A számítógép használatához kapcsolódó tevékenységek felelős 

alkalmazása (blog, sms, e-mail, csetelés). 

Leírás készítése élő személyről (barátom, apám, tanárom), helyről 

(iskolám, településem, erdő, szobám). 

Történetek, filmek, irodalmi művek, események összegzése szóban 

és írásban. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 finommotorika; 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció 

fejlesztése. 

 

Informatika: 

helyesírás-ellenőrző 

program, az internet 

felelős használata. 

 

Osztályfőnöki óra: 

önismeret, önéletrajz. 

 

Erkölcstan: 

állásfoglalás. 

 

Pályaorientáció: 

önéletrajz, űrlapok 

kitöltése. 



 

 

 téri tájékozódás: vonalközben való eligazodás, íráskép 

rendezése; 

 emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs 

használata önálló írás esetén; 

 tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Önálló írás, emlékezetből való írás, diktálás, nyelvtani szabály, 

fogalmazás, leírás, elbeszélés, hír, jellemzés.  

 

Tematikai egység Szövegek értő olvasása 
Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Szövegolvasás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hangos és a néma olvasási technika, a szövegértő olvasás fejlesztése. 

Aktív és passzív szókincs gyarapítása. 

Az olvasási kedv felkeltése, a könyvek iránti érdeklődés megalapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 A jellemző stílusjegyek alapján a hallott vagy olvasott 

szöveg jellegének felismerése. 

 Mondatok, szöveg értelmezése néma és hangos olvasással. 

 Szövegből – adott szempontok alapján – részletek kiemelése. 

 Az olvasottakkal kapcsolatban saját vélemény 

megfogalmazása. 

 

Ismeretek 

 Olvasmányélmények, látott, hallott irodalmi alkotások 

felidézése. 

 Egyszerűbb színdarabrészletek, alkalmi irodalmi 

összeállítások előadása közönség előtt. 

 Kreatív szövegalkotás (alkalomra vers, szöveg alkotása: 

köszöntő, búcsúztató). 

 

Tanulói tevékenység 

Szövegfelismerés (vers, regényrészlet, használati utasítás, 

reklámszöveg), a stílusjegyek alapján. 

Hírek, használati utasítások értelmezése. 

Közösen olvasott alkotás elemzése formai és tartalmi szempontok 

szerint. 

Közös színházlátogatás, közösen kiválasztott film megtekintése 

moziban, a látottak megbeszélése, a tartalom, és a témával 

kapcsolatos élmények elmondása. 

Alkalomra előadással készülés (a kiválasztott anyag elemzése, 

szereposztás, próba), és előadás szűkebb és tágabb közönségnek.  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 vizuális és auditív észlelés,  

 figyelem,  

Osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 



 

 

 emlékezet: tanultak, olvasottak, látottak felidézése. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás. 

Szómagyarázat.  

 

 

Tematikai egység Kommunikáció – Médiaismeret Órakeret 

60 óra 

Előzetes tudás Szövegértő olvasás, megfelelő szókincs. 

Tájékozottság a médiafelületek köréről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Aktív és passzív szókincs gyarapítása. 

Az információs-kommunikációs társadalom műfajainak megfelelő 

olvasási szokások gyakorlása. 

Az információszerzés színtereinek feltérképezése (rádió, televízió, 

informatika). 

Az olvasási kedv felkeltése, a könyvek iránti érdeklődés megalapozása. 

A könyv és más média által elért információforrás értékének 

felismerése, az ezekből való tanulás megalapozása. 

Önálló gondolatok bátor elmondása, a vélemény vállalása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Látott, hallott, olvasott szöveg, műsorok értelmezése, műsor 

elemzése elemi szinten, saját élmények alapján. 

 Szövegből – adott szempontok alapján – információk 

kiemelése. 

 Lehetőség szerint rendszeres hírlap-, folyóirat-olvasás, 

hírműsorok nézése, hallgatása. 

 A továbbadandó hírek, információk valóságtartalmának 

mérlegelése. 

 A médiából szerzett információ, reklámok kritikával, 

fenntartással fogadása. 

 

Ismeretek 

 Művek, műsorok, azok részeinek csoportos vagy 

kiscsoportos megtekintése, megbeszélése, elemzése, 

projektszerű médiafigyelés és produktum készítése. 

 A kommunikáció formái: -verbális, -nonverbális (képi, 

gesztus, testbeszéd, mimika). 

 A hiteles információhoz jutás színterei, kommunikációs 

források. 

 Könyvtárhasználat. Internethasználat az 

információszerzésre. 

 Az információ valóságtartamának mérlegelése (hiteles, 

pletyka, rágalom). 

 A média által sugárzott virtuális valóság és a valóság 

Magyar nyelv és 

irodalom: tárgyalt 

irodalmi alkotások 

megtekintése 

színházban, moziban, 

a látottak 

megbeszélése. 

 

Osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 

 

Informatika: etikai 

állásfoglalás. 

 

Műszaki rajz, vizuális 

nevelés: 

médiafelületek 

esztétikai 

megjelenítése. 



 

 

viszonya. 

 A reklámok célja és természete. 

 

Tanulói tevékenység 

Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából, 

testbeszédből. 

Kutatómunka adott információ megkeresésére. 

Látogatás könyvtárban, tájékozódás katalógusban. 

Napilapok, folyóiratok, rádióadók, televízióadók cikkeiből, 

műsorából adott témák szerint keresés, tájékozódás. 

Információk értékelése, mérlegelése. 

Reklámok gyűjtése, megtekintése különböző területeken. 

Kísérlet a valóság és a virtuális valóság szétválasztására. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 önálló kritikai gondolkodás, médiaszövegek értelmezése, 

 tolerancia, empátia, 

 nyitottság az információk iránt, 

 személyes adatok védelme, 

 vizuális és auditív észlelés, figyelem, 

 emlékezet: olvasottak, látottak, hallottak felidézése, 

 verbális készség, aktivitás. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás, virtuális 

valóság, látszat, valóság, mimika, testbeszéd, gesztus, önismeret, 

hírforrás, cáfolat, megerősítés, termék, áru, érték, katalógus, 

keresőprogram, országos napilap, helyi lap, folyóirat, szaklap. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló társalgásban részt tud venni.  

Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni, képes 

meggyőzni, érvelni, kérdezni, véleményt elfogadni, a közlés kifejező és 

tájékoztató funkciójával élni. 

Könyvtárt használ megadott szempontok alapján.  

Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári 

kérdések alapján). 

Képes írásbeli munkáit a tanult szabályok szerint végezni. 

Megadott szempontok alapján olvasható, áttekinthető írásműveket 

készít, az írást kommunikációs célokra használja. 

Képes az olvasást az információszerzéshez és -átadáshoz felhasználni.  

 



 

 

IDEGEN NYELV 
 

 

A tantárgy tanítása során az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében a négy nyelvi készség 

közül a hallás utáni értésen és a beszédfejlesztésen van a hangsúly. Az írást és az olvasást a 

tanuló nem csak a hallás után tanultak megerősítésére használja, hanem megismer néhány 

egyszerű szövegfajtát is (jelentkezési lap, űrlap, rövid e-mail). 

Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák 

meg. Esélyegyenlőségük növelése érdekében használható és továbbfejleszthető idegennyelv- 

tudás elérése a cél, mely személyiségfejlődésüket is előnyösen befolyásolja: megpróbálják 

megérteni és használni a gyakoribb, mindennapi kifejezéseket és az alapvető fordulatokat, 

amelyek fontosak a mindennapi szükségletek konkrét kielégítésében. 

A tantárgy tanítása során a hangsúly a beszédbátorság növelésére, az egyszerű közlések, 

kérdések angol nyelvű kimondásának természetessé válására és a hallott szövegből az ismert 

szavak és kifejezések felismerésére, megértésére helyeződik. Fontos, hogy a tanuló merjen 

megszólalni idegen nyelven és az idegen nyelvű szövegeket próbálja értelmezni ismeretei 

alapján. 

 

 

Kötelező előkészítő évfolyam 

 

Idegen nyelvi szempontból ez a fejlesztő szakasz, melynek során a tanulók már rendelkeznek 

alapvető idegen nyelvi nyelvtani és lexikai ismeretekkel, kialakult bizonyos fokú 

beszédbátorságuk. További feladat, hogy ezeket megerősítve, ezekre alapozva, ezt tovább 

mélyítsük és a lehetőségekhez mérten bővítsük.  

Erősítenünk kell a tanulóban az idegen nyelv információt adó szerepét, tudatosítanunk 

kell, hogy nemcsak ismeretei, hanem társas kapcsolatai is bővülhetnek egy idegen nyelv 

ismerete által, s a nyelvtanulás folyamán egy másik ország népének kultúráját is megismerheti. 

E szakaszban az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának az alapvető célja a kommunikatív 

nyelvi kompetenciák továbbfejlesztése, mindennapokban használható nyelvtudás 

megszerzésének elsajátíttatása, praktikus ismeretek nyújtása. Tovább erősödik a tanulók 

tudatos nyelvtanulása, motivációja, megalapozva ezzel a későbbi önálló nyelvtanulás 

lehetőségét.  

Az idegen nyelv tanulása során fejlődik erkölcsi, esztétikai érzékük, kötelességtudatuk, 

együttműködő, kooperáló képességük, magyarságtudatuk. A nyelvtanulás folyamatában 

nemcsak nyelvtani szabályokat sajátítanak el implicit módon, hanem a társas érintkezés 

szabályait is. Tovább erősödik és tudatosul a tanulókban a nyelvtanulás jelentősége későbbi 

életükre, pályaválasztásukra és esélyegyenlőségük növelésére nézve. 

A tantárgy tanítása során támaszkodik a más műveltségi területeken megszerzett 

ismeretekre, fejleszti a tanulók önismeretét. 

A tantárgy a digitális kompetencia terület fejlődését segíti a használt 

infokommunikációs eszközök jeleinek, utasításainak, szimbólumainak megértésével. 

A lenti kerettantervi táblázatokban szereplő fejlesztési egységek a Közös európai 

referenciakeretben szereplő készségekre épülnek, ezek kerültek adaptálásra az enyhén értelmi 

fogyatékos tanulók nyelvtanulási igényeire. 

A jelen kerettanterv nem nyelv-specifikus. Jelenlegi formájában kizárólag angol nyelvi 

példákat tartalmaz, az egyéb nyelvekre történő felhasználást is ezek segítik. 

 



 

 

Tematikai egység  Beszédszándékok – beszédértési készség 
Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Idegen nyelvi beszédszándék, beszédbátorság kialakulása.  

Hallási figyelem koncentrációja.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

Általános fogalmak, beszédszándék megismertetése utánzáson keresztül 

történő nyelvtanítás előnyben részesítésével, a korábban tanultak 

megerősítése, mélyítése, tovább-bővítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Beszédészlelés fejlesztése. 

 A beszéd ritmusának, az intonációnak lehetőség szerint 

minél pontosabb visszaadása. Szavak differenciálása.  

 Verbális emlékezet fejlesztése. 

 Idegen nyelvi gondolkodás fejlesztése. 

 Sorrendiség fejlesztése. 

 Erkölcsi tulajdonságok fejlesztése.  

 Helyzetfelismerés, alkalmazkodás a beszédhelyzethez és a 

beszédpartnerekhez. 

 Beszédbátorság megteremtése nagyszámú ismétléssel. 

 A figyelem terjedelmének növelése. 

 Emlékezet fejlesztése, megerősítése cselekvéssel. 

 Önismeret fejlesztése. 

 Önkontroll, önellenőrzés képességének fejlesztése. 

 

Ismeretek 

BESZÉDSZÁNDÉKOK: 

 Kapcsolatfelvétel – napszaknak megfelelő köszönés, 

érdeklődés a beszélgetőpartner iránt: Good morning. How 

are you? What’s wrong? 

 Udvarias kérés: Can I… 

 Tiltás kifejezése: Don’t… 

 

BESZÉDÉRTÉS 

 A hallottak utánmondása, ismétlése, majd közös mondása. 

 Játékos, cselekvéshez kötött gyakorlatok utánzása. 

 Nyitott párbeszédek (kérdés-felelet). 

 Szavak, kifejezések, mondatok ismétlése. 

 Egyéni megnyilvánulási lehetőségek. 

 Páros, csoportos, szituációs gyakorlatok. 

 

Tanulói tevékenység  

Alapvető udvariassági formák alkalmazása. 

Vélemény megfogalmazása. 

Kérdésekre egyéni, adaptált válasz adása. 

A beszéd ritmusának, az intonációnak a megfigyelése és utánzása, 

Osztályfőnöki óra: 

önismeret, reális 

önkép, erkölcsi 

tulajdonságok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

udvariassági formák, 

vélemény kifejezése; 

a kommunikáció 

alapjai. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgásfejlesztés. 

 

Ember és természet: 

környezetük 

tárgyainak, élőlények 

neveinek ismerete, 

velük kapcsolatos 

ismeretek. 

 

Társadalomismeret: 

személyes adatok, 

család, iskola. 



 

 

lehetőség szerint minél pontosabb visszaadása. Szavak 

differenciálása (egyéni- és csoportverseny, szerepjáték). 

Irányított figyelem a beszélőre, részvételi szándék a beszélgetéshez. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 motiváció,  

 hallási figyelem,  

 rövid- és hosszú távú emlékezet,  

 passzív és aktív szókincs. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Udvariassági formák, kérés, tiltás, szándék, akarat, vélemény, érzés. 

 

 

Tematikai egység Beszédkészség 
Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás 
Bizonyos fokú beszédbátorság. A beszéd megértése. A tanuló 

környezetében, körülötte levő tárgyak, élőlények megnevezése, 

cselekvések megnevezése, egyszerű utasítások, kérdések megértése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Egyre biztosabb beszédkészség kialakítása, beszédbátorság fokozatos 

növelése a tanulóknál a sikeres kommunikáció elérése érdekében. Olyan 

beszédhelyzetek megismertetése a tanulókkal, melyek a mindennapi 

életben is előfordulnak. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Beszédbátorság növelése. 

 Önellenőrzés, önkontroll képességének fejlesztése. 

 A mindennapi beszédhelyzet felismerésének elősegítése, a 

minél hatékonyabb kommunikáció érdekében. 

 Koncentráció, emlékezet fejlesztése. 

 Auditív figyelem, észlelés, partnerhez alkalmazkodás 

fejlesztése. 

 A tanuló motivációjának fenntartása, növelése. 

 

Ismeretek 

 Nonverbális eszközökkel való reagálás a hallott közlésre. 

 A hallott szó, mondat, mondatok ismétlése, utánzása. 

 A közlésekből a tanuló próbálja kivenni, megérteni a számára 

fontos információkat. 

 A tanult témákban a kérdések felismerése, megértése. 

 Néhány szóval válaszolni a tanult kérdésre. 

 Kérdésalkotások gyakorlása. 

 Dalok, mondókák tanulása. 

 Gyakorlatok ritmustartásra, ritmusváltásra. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

mondatfajták a beszélő 

szándéka szerint, 

udvariassági formák. 

 

Matematika: 

sorrendiség, időbeli 

sorrend, logikus 

gondolkodás. 

 

Testnevelés és sport: 

helyes légzés, 

mozgásfejlesztés, 

válaszadás 

cselekvéssel. 

 

Természetismeret: 

környezetének tárgyai, 

eseményei, élőlények. 



 

 

 Környezete tárgyainak megnevezése. 

 Cselekvéshez kötött beszédfejlesztés. 

 

Tanulói tevékenység 

Próbálkozás az angol nyelv hangjai többségének helyes kiejtésével. 

Megfelelő hangerővel, hanglejtéssel, hangsúllyal, intonációval 

kiejtett szavak kialakítása. 

A beszélő szándékának tükrözése intonációval. 

Probléma jelzése, segítségkérés. 

Rövid szövegrészeknél törekvés a mondatok sorrendiségének 

megjegyezésére. 

Javítás elfogadása, és törekvés az önkorrekcióra. 

Feladattípusok: rövid párbeszédek, hallás utáni ismétlések, 

memorizálás, eljátszás, nyitott dialógusok, drámajáték, szerepjáték, 

audiovizuális anyagok megtekintése. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 motiváció, 

 hallási figyelem, 

 rövid- és hosszú távú emlékezet, 

 passzív és aktív szókincs. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lassan, gyorsan, együtt, külön, halkan, hangosan, rövid, hosszú, utánzás, 

ismétlés, ritmus, ritmusváltás, mutasd, csináld, mimika, gesztus, intonálás, 

hangsúly, udvariasan.  

 

 

Tematikai egység  Fogalomkörök 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
A nyelv olyan szemantikai területei, melyek a kifejezéshez különböző 

nyelvtani struktúrákat használnak. Megfelelő anyanyelvi ismeretek és a 

korábbi évfolyamokon tanult előzetes idegen nyelvi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A nyelvtani anyag implicit módon való elsajátíttatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Hallási figyelem, irányított figyelem fejlesztése. 

 Idegen nyelvi gondolkodás fejlesztése. 

 Verbális memória fejlesztése. 

 Térbeli viszonyok fejlesztése. 

 Időbeli viszonyok fejlesztése. 

 Mennyiségi viszonyok fejlesztése. 

 Sorrendiség, logikai sorrend fejlesztése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szófajtan, 

mondattan, dátum 

kifejezése, 

kérdőszavak. 

 

Matematika: 

ismeretek százas 

számkörben, tő- és 



 

 

 

Ismeretek 

IDŐBELISÉG: 

 folyamatos jelen idő (Present Continuous tense); 

 egyszerű jelen idő (Present Simple); 

 jelen idejű gyakoriságot kifejező időhatározók (never, 

sometimes, usually, often, always); 

 jelen idejű időhatározók (now, at the moment, today). 

 

TÉRBELISÉG: 

 helyhatározók (next to, behind, over, under, opposite, 

between); 

 irányhatározók (up, down, right, left). 

 

MENNYISÉGEK KIFEJEZÉSE: 

 anyagnevek (Countable-Uncountable nouns), 

 some, any, many, much, a lot of, 

 egységek (a bottle of, a packet of, a piece of),     

 számok százas számkörben, kitekintés az ezres számkörre 

(two hundred, three hundred…, a thousand), 

 főnevek többes száma, rendhagyó főnevek, 

 dátum kifejezése. 

 

MODALITÁS: 

 képesség, udvarias kérés (I can swim. Can I open the 

window? Can you help me, please?) 

 néhány múlt idejű kifejezés (It wasn’t me.) 

 mondókákban megjelenő néhány múlt idejű ige (went, saw, 

did, had) 

 kérdőszavak: What? Where? When? Who? Which? Why? 

 

Tanulói tevékenység 

Nyelvtani fordulatok gyakorlása, automatizálása. 

Mozgásos feladatok, utasítások adása, megértése, végrehajtása, 

manipulálás tárgyakkal, képekkel, kép- és szókártyákkal, 

csoportosítás, rendezés, párosítás. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 motiváció,  

 vizuális és auditív észlelés, figyelem,  

 rövid- és hosszú távú emlékezet,  

 passzív és aktív szókincs, 

 emlékezet: olvasottak, látottak, hallottak felidézése. 

sorszámnevek, 

csoportosítás, 

rendszerezés, 

mértékegységek. 

 

Testnevelés és sport: 

irányok, testséma, 

viszonyítási pontok. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 
Gyakoriság, pillanatnyi helyzet, kérés, képesség, udvariassági formák, 

személyes névmás, jelen, múlt, kérdés, kérdőszó, hangsúly, intonálás, 

ritmus, számok, időrend, sorrend, dátum, (mérték)egységek. 

 

 



 

 

Tematikai egység Témakörök, szókincs 
Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás A tanulók más tartárgyakban szerzett háttérismeretei.  

Saját személyes adatok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A meglévő ismeretek elmélyítése, automatizálása.  

Nyelvtani ismeretek megerősítése a kommunikációs témakörökön 

keresztül. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Lexikai elemek elsajátíttatása. 

 Aktív és passzív szókincs felépítése, bővítése egyéni 

képességek függvényében. 

 Más műveltségi területeken megszerzett információ 

alkalmazása, újabb kapcsolódási pontok kialakítása. 

 Önismeret fejlesztése, reális önkép kialakítása. 

 Egészséges életszemlélet formálása. 

 Nyelvi struktúrák és lexikai elemek integrálása. 

 Kommunikáció információt adó tulajdonságának erősítése. 

 Mozgásfejlesztés. 

 Térképismeret. 

 Testséma, térbeli tájékozódás, irányok. 

 Időbeliség, sorrendiség fejlesztése. 

 

Ismeretek 

 MINDENNAPI ÉLETÜNK AZ ISKOLÁBAN: tárgyak, 

iskolai események, személyek, az iskola helyiségei, 

tantárgyak nevei. 

 Mindennapi tevékenységek, használati tárgyak megnevezése. 

 ÉTKEZÉS: élelmiszerek, ételek nevei, étkezési szokások, 

vendégvárás. 

 VÁSÁRLÁS: (üzletek nevei), néhány jellemző árucikk neve, 

pénznemek, vásárlás. 

 KÖRNYEZETÜNK: 

 időjárás, természeti jelenségek, 

 élővilág (a közvetlen környezet állatai, növényei), 

 tájékozódást segítő feliratok (exit, stop, free, 

station…). 

 ÉN ÉS A CSALÁDOM: 

Bemutatkozás ismétlése, bővítése: What do you collect?  

I collect stickers. What is your favourite food/sport/TV 

programme/number? Where do you live? I live at… 

Lakóhelyem: a tanuló saját városának rövid bemutatása, 

saját szobájának leírása. 

 

Tanulói tevékenység  

Aktív és passzív szókincs folyamatos bővítése egyéni képességek 

Természetismeret: 

élőlények, 

környezetünk tárgyai, 

a tanuló saját 

lakóhelye. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

párbeszédek, 

kommunikációs 

feladatok. 

 

Informatika: internet 

használata, 

információ keresése, 

szövegszerkesztés.  



 

 

függvényében. 

Más műveltségi területeken megszerzett információ alkalmazása, 

újabb kapcsolódási pontok kialakítása (néhány mondatos szöveg 

alkotása, megtanulása egy-egy témáról). 

Témakörökkel kapcsolatos dalok, játékok, mondókák, szituációs 

feladatok. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 motiváció,  

 vizuális és auditív észlelés, figyelem,  

 rövid- és hosszú távú emlékezet,  

 passzív és aktív szókincs, 

 emlékezet: olvasottak, látottak, hallottak felidézése. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Iskola, tárgy, élelmiszer, étkezés, üzlet, pénznem, vásárlás, gyűjtemény, 

lakóhely, szoba. 

 

Tematikai egység  Olvasási készség 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás A magyar ábécé ismerete, folyamatos olvasás anyanyelven. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

Bevezetni a tanulókat az idegen nyelvi írás alapjaiba. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Az angol és a magyar ábécé összehasonlítása, hasonlóságok 

és különbségek felismertetése. 

 A kiejtés és az írás közötti különbség tudatosítása. 

 A tanult szavak és kifejezések megerősítése olvasással. 

 Személyes adatok megerősítése. 

 Az e-mail formai elemeinek felismerése. 

 

Ismeretek 

 Az angol ábécé megismertetése. 

 A tanult szavak, egyszerű mondatok és párbeszédek  

utánmondása, majd egyéni olvasása. 

 Bemutatkozás leírása. 

 E-mail olvasása (fejléc, e-mail cím, subject, from, to, 

Dear…, Please write soon). 

 

Tanulói tevékenység 

Az angol és a magyar ábécé gyakorlása, szavak sorba rendezése. 

A kiejtés és írás közötti eltérés, szabályszerűség keresése, az 

ismeretek rögzítése. 

Angol nyelvű e-mail küldése egymásnak, hibák javítása, válasz 

küldése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: ábécé, 

űrlapok, levélforma. 

Informatika: 

levelezés, e-mail, 

szövegszerkesztés. 



 

 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 motiváció, bátor megszólalás, 

 rövid- és hosszú távú emlékezet, olvasottak, látottak, 

hallottak felidézése, 

 passzív és aktív szókincs. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Ábécé, kiejtés, szó, mondat, párbeszéd, nagybetű, tulajdonnév, 

mondatvégi írásjel, dátum, aláírás, személyes adat, fejléc, téma, kitől, 

kinek, megszólítás, elbúcsúzás. 
 

Tematikai egység Íráskészség 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A magyar ábécé betűinek ismerete, folyamatos írás anyanyelven, nagy- 

és kisbetűk, írásjelek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Bevezetés az angol nyelv írásába, elemi írástudás kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Figyelemkoncentráció fejlesztése. 

 Pontosságra, önellenőrzésre nevelés. 

 Olvasható íráskép kialakítása. 

 Tájékozódás táblázatokban, űrlapokon, kérdőíveken. 

 Megfelelő válaszok beírása a kérdőívekre. 

 Levélforma/e-mail forma alkalmazása, formai és tartalmi 

elemek használata. 

 Sorrendiség. 

 Emlékezet fejlesztése. 

 A magyar és az angol nyelv közötti hasonlóságok és 

különbségek megfigyeltetése. 

 

Ismeretek 

 A tanuló igyekezzen pontosan lemásolni a tanult szavakat, 

kifejezéseket, egyszerű mondatokat. 

 Saját név leírása angolul (fordított sorrend). 

 Rövid e-mail írása minta alapján. (Irányított fogalmazás, 

személyes adatok használata). 

 

Tanulói tevékenység 

Rövid írásbeli munkák készítése (feladatlap, képaláírás), különös 

tekintettel az írásképre, olvashatóságra. 

Levél, üdvözlőlap, e-mail írása, levélre válasz írása. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 motiváció, 

 problémamegoldó képesség, 

Magyar nyelv és 

irodalom: ábécé, 

másolás, levél. 

 

Informatika: 

levelezés, e-mail 

írása, 

szövegszerkesztés, 

netikett. 



 

 

 emlékezet tartóssága, mobilizálhatósága, 

 emlékezet: olvasottak, látottak, hallottak felidézése, 

 pontos munkavégzés. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Ábécé, sor, oszlop, fejléc, hasáb, nyomtatott betű, kisbetű, írott alak, 

aláírás, megszólítás, bekezdés, sorkihagyás, sor eleje, mondatvégi 

írásjelek, mondattípusok, rövid levél, e-mail, képeslap, e-mail cím, 

lakcím. 

 



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

Olyan fokú beszédbátorság kialakulása, hogy a tanult szavakat, 

kifejezéseket a tanuló merje nemcsak önállóan megismételni, hanem 

szituációkban és a valós élethelyzetekben is alkalmazni.  

A tanuló felismeri, hogy angolul máshogy írunk, és máshogy ejtjük ki a 

szavakat; néhány feliratot elolvas, megért.  

Megpróbál nagyon rövid e-mailt írni.  

Próbál magáról 5-8 mondatban beszélni.  

Motiváltság az idegen nyelv tanulására, az önálló ismeretszerzésre.  

Ismeri a helyes viselkedést a hétköznapi helyzetekben.  

Ismeri a szavak és a kifejezések kulturális jelentését.  

Próbálkozik alapfokon elsajátítani a kultúra adott elemeihez tartozó 

nyelvi elemeket. 

 



 

 

MATEMATIKA 
 

 

A matematika segítséget ad a természettudományok, az informatika, a technikai, a humán 

műveltségterületek, illetve a választott szakma ismeretanyagának tanulmányozásához, a 

mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a pedagógusoknak az 

a törekvésük, hogy a tanulók rendelkezzenek azzal a képességgel és készséggel, hogy 

alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és 

tételeket változatos területeken használhatják  

A matematika tantárgy tanításának célja abban támogatni a tanulót, hogy alkalmazza a 

matematika eszköztárát a mindennapokban felmerülő feladatok, problémák megoldása során, 

saját élethelyzeteiben, kialakítani nyitottságát a matematika iránt, fejleszteni együttműködési 

hajlandóságát a sikeres közös munka érdekében társaival. A szükséges alapismeretek 

gyakorlása mellett, a gyakorlatias tudás megszerzése is előtérbe kerül. 

A tantárgy feladata a gondolkodási funkciók fejlesztése, a környező világ mennyiségi 

és térbeli viszonyainak megismerése, megszilárdítása, a mérések és számítások alkalmazása 

mindennapi élethelyzetekben, az alkalmazásképes matematikai gondolkodás, a gyakorlati élet 

problémái elvont szintű megoldásának megalapozása. A logikus gondolkodás, a racionális 

érvelés és az ok-okozati összefüggések eredményeinek felismerése és elfogadása, a logikai, 

matematikai következtetések megismerése, gyakorlása a pedagógus által megtervezett 

élethelyzetekhez kötötten történik, a matematikai becslések pontosságának növelése, a 

mennyiségi, térbeli és időbeli változások felismerése, a hatások következtetése is tanulói 

tevékenységeken keresztül alakul. 

 

 

Kötelező előkészítő évfolyam 

 

A tantárgy jelentős szerepet kap a pályaorientáció területén a munkatevékenységekkel, 

szakmákkal összefüggő matematikai, logikai ismeretek megerősítésében, lehetőséget adva az 

egyéni képességek és érdeklődés megismerésére, a szakmaválasztási döntés előkészítésének 

támogatására.  

A gazdasági és pénzügyi nevelés terén támogatja a minél önállóbb felnőtt életre történő 

felkészülést, a jövedelem és kiadások megismerésének függvényében felkészít a munkabér és 

más pénzeszközök célszerű felhasználására. A fenntarthatóság, környezettudatosság terén 

segíti a mennyiségek, összehasonlítások megismerésével, megértésével a takarékos életvitel 

lehetőségét, a tudatos törekvést az anyagok, az energia és az idő praktikus és rugalmas 

beosztására. 

Anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen segíti a szabatos, pontos közlést a 

hétköznapi életben alkalmazott logikai következtetések megfogalmazásában, az ok-okozati 

összefüggések felismerésében. A matematikai kompetenciaterületen alkalmas a hétköznapi 

életben való biztonságos eligazodáshoz szükséges ismeretek és jártasságok fejlődésének 

segítésére. A matematikai ismeretek segítik a szakmai ismeretek elsajátítását, a pénzkezelés 

szabályait, az időben és térben való tájékozódást. A természettudományos és technikai 

kompetenciaterületet segíti a tárgyak, formák, jelenségek tulajdonságainak megismerésével, a 

folyamatok megértésére törekvéssel. A digitális kompetenciaterület ismeretei bővülnek a 

matematikai számítások, mérések, folyamatok megismerésére alkalmazott informatikai 

eszközhasználat lehetőségeinek megteremtésével. Az adatok, táblázatok, grafikonok 

értelmezésének megismerése nagyban segítheti a tanulót a mindennapokban, és különösen a 

média közleményeiben való reális tájékozódásban. 

 



 

 

Tematikai egység Gondolkodási műveletek 
Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás Kommunikációs készség. 

Problémamegoldó képesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Állítás megfogalmazása. 

Vitakészség, érvelés, cáfolás, bizonyítás. 

A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 

 A logikai kifejezések alkalmazása. 

 Adatok ábrázolása, azok leolvasása. 

 Függvények jellemzése grafikon alapján.  

 Valószínűségi játékok, kísérletek kapcsán események 

összegyűjtése, rendszerezése, táblázat készítése, 

valószínűségi esemény becslése. 

 

Ismeretek 

 Gondolkodási műveletek: csoportosítás, osztályozás, 

konkretizálás, analógia, elvonatkoztatás, általánosítás, 

kritikai gondolkodás, következtetés, általánosítás, 

ítéletalkotás. 

 Nyitott mondatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Fogalmak értelmezése, rendszerezése. 

Egyszerű feladatok a gondolkodás fejlesztésére. 

Elemek elhelyezése adott halmazokba. 

Halmazok kapcsolatának az összes esetre vonatkozó használata (nincs 

közös elemük, van közös elemük, de egyik halmaz sem része a 

másiknak, illetve egyik halmaz része a másiknak). 

Szövegelemzés, szövegértelmezés. 

A logikai „és”, „vagy” alkalmazása. 

A „minden”, „van olyan”, „van, amelyik nem”, „egy sem” helyes 

alkalmazása. 

Összefüggések felismerése a matematika valamennyi területéről.  

Szöveges feladat lejegyzése nyitott mondattal, összes megoldásának 

megkeresése adott alaphalmazon. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 megfigyelőképesség, 

 irányított, tartós, tudatos figyelem, 

 emlékezet tartóssága, mobilizálása, 

 problémamegoldó képesség, 

 matematikai összefüggések. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szókincs, 

pontos fogalmazás. 

Kulcsfogalmak/ Logikus indoklás, érvelés, magyarázat, elempár, egyenes arányosság.  



 

 

fogalmak A „lehetetlen”, „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „véletlen”, 

„valószínűbb” logikai megfogalmazások tartalma. 

A matematikai nyelv témához kapcsolódó szókincse. 

 

 

Tematikai egység Számtan. Műveletek 
Órakeret 

70 óra 

Előzetes tudás Alapműveletek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika elemi fogalmainak a mindennapi életben való használata. 

Biztos műveletfogalom és számolási készség az alapműveletek 

körében. 

A zsebszámológép használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 A mindennapi életvezetésben biztonságot jelentő 

matematikai ismeretek biztos elsajátítása. 

 Biztos számfogalom a racionális számkörben. 

 A négy alapművelet biztonságos használata gyakorlati 

matematikai probléma megoldásában. 

 Pontos és gyors számolás. 

 Zsebszámológép használata. 

 Önmaga és mások munkáinak ellenőrzése, javítása.  

 

Ismeretek 

 Természetes számfogalom és mennyiségfogalom 

elmélyítése. 

 Számfogalom, számköri ismeretek. 

 Műveletek. 

 Szöveges feladatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Törtekkel kapcsolatos felismerések, átalakítások, összehasonlítások, 

átváltások, egyszerűsítés, bővítés, rendezés, műveletvégzés: 

közönséges törtek, tizedes törtek. 

Negatív számok értelmezése, elhelyezésének gyakorlása. 

Természetes és racionális számok csoportosítása, összehasonlítása, 

rendezése.  

Összeg-, különbség-, szorzatalakok felismerése. 

Műveletek végzése természetes számokkal. 

Kerek számok összeadása, kivonása, egyjegyű szorzóval szorzás,  

egyjegyű osztóval osztás szóban. 

Írásban: a 0-val való számolás eseteinek gyakorlása.  

Közönséges törtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása egész 

számmal, közönséges törttel.  

A százalék fogalma.  

Átlagszámítás több adatból (tanulmányi átlag, átlagéletkor). 

Magyar nyelv és 

irodalom: pontos 

fogalmazás és 

szövegértés. 

 

Szakmai alapozó 

ismeretek, 

pályaorientáció: a 

szakmákkal 

kapcsolatos 

problémák 

megjelenése a 

feladatokban, 

szövegekben. 

 

Állampolgári 

ismeretek: pénzügyi 

és gazdasági 

kultúrával kapcsolatos 

problémák 

megjelenése a 

feladatok 

megfogalmazásában. 



 

 

Egyszerű szövegezésű feladatok a tanult alapműveletek 

alkalmazásával a mindennapi gyakorlathoz kapcsolódóan.  

Szöveges feladatok megoldása és készítése (értelmezés, megoldási 

terv elkészítése, kivitelezése, válaszadás, ellenőrzés). 

A zsebszámológép biztos használata, elsősorban ellenőrzésre. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 pontos munkavégzés, 

 szóbeli kifejezőképesség, 

 figyelem terjedelme, pontossága, 

 emlékezet mobilizálása, 

 szabályalkalmazás, szabálykövetés, 

 összefüggés-felismerés. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

A pénzforgalommal kapcsolatos aktuális fogalmak (folyószámla, 

hitelszámla, kamat, csekk, részletfizetés), százalék (%). 

 

 

Tematikai egység Mérések 
Órakeret 

60 óra 

Előzetes tudás SI-alapmértékegységek ismerete, átváltása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A matematika elemi fogalmainak a mindennapi életben való használata. 

A mérés eredményeinek pontos lejegyzése. 

Arányos alaprajz készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Szakmához és a hétköznapokhoz kapcsolódó mérési rutinok 

kialakítása. 

 A pontos munkavégzés fontosságának tudatosítása és szem 

előtt tartása. 

 Geometriai alapismeretek, a tanult mérési és számítási 

eljárások alkalmazása gyakorlati példákban. 

 Síkidomok és testek tulajdonságainak ismerete, segítséggel 

terület és térfogat számítása. 

 Pontos, tiszta szerkesztésre törekvés megvalósítása.  

 

Ismeretek 

 Hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése. 

 Idő mérése. 

 Gyakorlati mérések, mértékegységek, számítások.  

 Szerkesztési feladatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Mérések végzése különböző mérőeszközökkel. 

Becslés. 

Összehasonlítás alkalmi és szabványos egységekkel.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 

 

Osztályfőnöki óra: 

takarékos, felelős 

életvezetés, 

pályaválasztással 

kapcsolatos 

ismeretek. 

 

Műszaki rajz, vizuális 

nevelés: a szükséges 

mérések pontos 

elvégzése, gyakorlati 

alkalmazások. 

 

Szakmai alapozó 

ismeretek; 

pályaorientáció: a 

szükséges készségek 



 

 

Foglalkozásokhoz, és a köznapi élethez kapcsolódó szöveges 

feladatok megoldása. 

Mértékegységek ismétlése, összefüggések elmélyítése, átváltások. 

Szakmaorientált feladatvégzések szabványos mértékegységekkel. 

Testek, síkidomok tanult tulajdonságok alapján történő 

rendszerezése, tulajdonságok elmélyítése. 

Speciális négyszögek rendszerezése halmazábra segítségével, 

részhalmazok közötti kapcsolat bemutatása.  

A kör és alkotórészei. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek: 

 vizuális észlelés,  

 figyelem,  

 auditív észlelés,  

 pontosság. 

célirányos 

alkalmazása, 

gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Méretarányos, felül-, elöl-, oldalnézet. 

Testhálózat (gyakorlati alkalmazásokkal összefüggésben). A 

feladatvégzésekkel kapcsolatos fogalmak. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló képes alkalmazni a logikai kifejezéseket. 

Jártasság az adott halmazra vonatkozó állítások igazságának 

eldöntésében. 

Képes állításokat tagadni, ismeri a tagadás logikai tartalmát. 

Jártasság sorozatok folytatásában adott és felismert szabály alapján 

mindkét irányban. 

Képes egyenes arányosság ábrázolására. 

Képes adatokból átlagszámításra. 

Felismeri a 10-es számrendszer helyi értékeit milliós számkörben. 

Képes a négy alapműveletet pontosan kivitelezni az egész és a 

racionális számok körében. 

Képes szöveges feladatot megoldani, ellenőrizni, olvasható, áttekinthető 

írásbeli munkát végezni. 

Zsebszámológépet pontosan használ. 

Egyszerűbb összefüggéseket biztosan felismer számok, mennyiségek, 

mértékegységek, geometriai alakzatok között. 

Testek és síkidomok alkotórészeit felismeri. 

 



 

 

ERKÖLCSTAN 
 

 

A tantárgy kiemelt célja a speciális szakiskolában a felnőtt élettel összefüggő tevékenységek, 

magatartási formák megítélésének helyességére nevelés, a különböző élethelyzetekben adódó 

döntések, cselekedetek motivációinak felismerése. Mindezt támogatja az emberi tulajdonságok 

széles körének bemutatása és megismerése, a pozitív és negatív tulajdonságok 

megkülönböztetése, az emberi, társadalmi kapcsolatokhoz szükséges etikai normák 

tudatosítása, a kapcsolatokban a nemi, vallási, etnikai, társadalmi hovatartozás miatti 

megkülönböztetés elítélése mellett az elfogadásra, toleranciára nevelés.  

A pedagógusnak abban van szerepe, hogy támogatja az érzelmek kimutatását, azok 

megfelelő formáinak elsajátítását, mások érzelmeinek megértését. A nézeteltérések 

megvitatásában a kulturált formák iránti igényt helyzetgyakorlatok, szerepjátékok segítenek 

felkelteni, amelyek az érdeksérelmek miatti ellentétek kölcsönös konszenzuson alapuló 

feloldására neveléshez is megfelelő hátteret adnak. Az önismeretre és mások megismerésére 

törekvés iránti igény kialakítása, a saját belső tulajdonságok fejlesztése is tevékenységbe, adott 

szituációba ágyazottan történjen. 

Kiemelt feladat a családi, iskolai, munkahelyi viselkedés kontrollja, a munkával 

létrehozott értékek megbecsülése. 

 

 

Kötelező előkészítő évfolyam 

 

A tantárgy legfontosabb pedagógiai jellemzője az értékek közvetítése, valamint az, hogy 

társadalmunk közös, alapvető normái egyre inkább a tanulók viselkedésének belső szabályozó 

erőivé váljanak. Az életkorra jellemző önállósodást a speciális szakiskola azzal támogathatja, 

hogy megteremti a véleményt, választást és döntést igénylő helyzeteket, a valóságoshoz 

hasonló morális dilemmák mérlegelésének lehetőségét. 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelés területén az élet minden 

szegmensét befolyásoló, elfogadott erkölcsi normák, minták, követendő példák 

megismerésében, az értékek megbecsülésére nevelésben; az emberi magatartás, motivációk, 

konfliktusmegoldások és kommunikáció során a megértő, a toleráns, a tanuló saját és mások 

értékeit tiszteletben tartó viselkedés kialakításában. 

Az önismeret és társas kultúra terén segíti a reális és valós énkép kialakulását, a belső 

tulajdonságok megismerését, az emberi kapcsolatok dinamikájának megértését. A tanuló 

felismeri a közösségben élés és a közösséghez tartozás kötelezettségei és előnyei 

egyensúlyának fontosságát. 

A testi és lelki egészségre nevelésben fontos szerepet játszik az egészséges társas 

kapcsolatok kialakításának és fenntartásának támogatásában, az öröm és bánat egyéni és 

közösségi megosztásával az egészséges lélek megőrzésének lehetőségében. Megerősíti az 

egymásra figyelés és egymás segítése iránti igényt, a baráti kapcsolatok fontosságának 

felismerését. 

A családi életre nevelésben a tantárgy segíti az együtt élés szabályainak, a szülői, 

testvéri és párkapcsolatoknak a megértését és tiszteletben tartásukat, a magánélet védelmét. 

A szociális és állampolgári kompetenciákat a tantárgy a társadalmi igényeknek 

megfelelő viselkedési és kommunikációs lehetőségek bemutatásával, felismerésével segíti. 

 



 

 

Tematikai egység Az ítélőképesség, az erkölcsi, etikai, esztétikai érzék 

fejlesztése 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Az egyéni és közösségi értékeket felismeri a tanuló, tud különbséget 

tenni a jó és rossz, az igaz és hamis, valamint a szép és a rút között. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját értékei ismerete, és törekvés véleményének kulturált, őszinte 

megfogalmazására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Irodalmi művekben, filmekben és köznyelvi szövegekben 

emberi alaptulajdonságok felismerése, megnevezése. 

 Követendő példaképek választása. 

 Elítélendő magatartás felismerése. 

 Helyzetnek megfelelő kommunikációs forma és viselkedés 

gyakorlása. 

 Kommunikációs és metakommunikációs jelek 

összehangolása. 

 Meghallgatni, megvitatni, ha indokolt, elfogadni az eltérő 

véleményt. 

 

Ismeretek 

 Az ember és az emberi kapcsolatok fejlődése, bővülése az 

egyéni élet során. 

 Verbális és nem verbális jelek, mimika, testtartás. 

 Belső pozitív és negatív emberi tulajdonságok. 

 Véleménynyilvánítás megfelelő hangnemben és megfelelő 

összefüggésekben. 

 

Tanulói tevékenység  

Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából, 

testbeszédből, 

Saját külső és belső tulajdonságok megfigyelése és megfogalmazása, 

önjellemzés. 

Társak, környezet jellemzése. 

Irodalmi művekben, filmekben és más médiákban az ember és az 

emberi kapcsolatok fejlődésének, bővülésének megfigyelése. 

Minél kevesebb segítséggel vélemény megfogalmazása. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 motiváció, 

 önismeret, 

 kritikai gondolkodás, 

 értékazonosulás, értékválasztás. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 

 

Informatika: az 

interneten fellelt 

tartalmak elemzése, 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 
Rokonszenv, ellenszenv, hűség, hűtlenség, alkalmazkodás, gyávaság, 

bátorság, bizalom, bizalmatlanság, vita, magánélet, közélet, hit, öröm, 



 

 

szenvedés. 

 

Tematikai egység Világkép, világnézet, hit 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Vallásokhoz kapcsolódó, történelmi, jelenismereti, irodalmi és 

művészeti elemi ismeretek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tények és vélemények elkülönítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Különbség felismerése tény és vélemény, igaz és hamis 

állítások között.  

 Tévhitek és előítéletek fogalmának tisztázása. (Mi járul 

hozzá ezek fenntartásához, és mi segíti elő 

megszüntetésüket?) 

 Tisztelet, tolerancia, a másság tudomásul vétele és 

elfogadása. 

 

Ismeretek 

 Az ember mint értékelő és erkölcsi lény, a jó és a rossz, a 

helyes és a helytelen fogalmának tisztázása.  

 Nagy világvallások legjellemzőbb szimbólumai. 

 

Tanulói tevékenység  

Saját tapasztalat, vélemény megfogalmazása. 

Tanulmányi séta, települése jellemző egyházi épületének 

megtekintése kívül-belül, a szokások, illemszabályok megismerése, 

betartása (öltözködés, viselkedés). 

Különböző vallások szimbólumainak, ünnepeinek, előírásainak 

gyűjtése. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 komplex, kritikai gondolkodás, 

 tolerancia, 

 értékazonosulás, értékválasztás. 

Műszaki rajz, vizuális 

kultúra: személyes 

véleményt kifejező 

vizuális megjelenítés 

adott témában.  

 

Informatika: 

anyaggyűjtés a 

világvallások és 

különböző kultúrák 

találkozásairól (a Föld 

különféle 

térségeiben). 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, előítélet, meggyőződés, 

világnézet, hit, vallás, erkölcsi tanítás, a különböző vallásokkal 

kapcsolatos kifejezések. 

 

 

Tematikai egység Egyén és közösség 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Formális és informális, iskolai közösségekben szerzett személyes 

tapasztalatok. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az önálló gondolkodás és cselekvés 

iránti igény kialakítása, fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Kapcsolati háló felrajzolása, saját helyzet rögzítése, törekvés a 

minél jobb pozíció megszerzésére: 

 Saját csoportjaim.  

 A csoportokban történő állandó változások.  

 Szimpátiakapcsolatok – kötődések a csoporthoz.  

 Különböző csoportok – különböző viselkedési elvárások.  

 Mit helyes és mit nem helyes tenni az adott csoportban? 

 

Ismeretek 

 Közösségek – erőt adó közösség. 

 Alkalmazkodás, választás, segítségkérés, engedelmesség. 

 Páros kapcsolatok és közösségi kapcsolatok – hasonlóságok 

és különbségek. 

 

Tanulói tevékenység  

Önálló vélemény megfogalmazása, felvállalása az adott csoportban.  

Lehetőségek és következmények megbeszélése példákon keresztül. 

Szerepem a közösségben.  

Hogyan tudja az egyén segíteni a csoportot? Miképpen tudja a 

csoport segíteni az egyént? 

Szituációs játék: A jó és a rossz közötti választás, szabályhoz 

kötődés és lelkiismeret, az előítélet és megnyilvánulási formái.  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 komplex, kritikai gondolkodás, 

 tolerancia, 

 értékazonosulás, értékválasztás. 

Állampolgári 

ismeretek: leány és 

női, fiú és férfi 

szerepek a családban, 

a társadalomban. 

 

Osztályfőnöki óra: 

mások megismerése, 

megítélése és a 

kommunikáció; 

családi és iskolai 

agresszió, 

önzetlenség, 

alkalmazkodás, 

áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, 

problémafeloldás; a 

kamasz helye a 

harmonikus 

családban; a 

viselkedési normák és 

szabályok szerepe. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 

 

Tematikai egység Életvezetés 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes jövőkép kialakulásának segítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Fejlesztési követelmények 

 A testi és lelki egészség mibenléte és fontosságának 

felismerése az ember életében.  

 Kiegyensúlyozott személyes életvitel és kialakuló 

jövőelképzelés. 

 

Ismeretek 

 A jövőkép (sikerek és kudarcok az emberi életpályán).   

 Öröm és bánat (az öröm és bánat forrásai), boldogulás, 

boldogság (az életünkben megjelenő javak és lehetőségek).  

 

Tanulói tevékenység 

Különböző foglalkozások számbavétele.  

Mindennapi feszültségoldás – hasznos és káros lehetőségek (a 

feszültségoldás káros formái: gyógyszer, alkohol, drog, agresszív 

viselkedés) számbavétele, káros hatások és azok elkerülése, 

leküzdése.  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 komplex, kritikai gondolkodás, 

 megfigyelőképesség, 

 tolerancia, 

 értékazonosulás, értékválasztás. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Az alapvető 

sajtóműfajok egyszerű 

jellemzőinek 

tudatosítása; hírek, 

események a 

médiában. 

A mozgóképi nyelv 

alapjainak, 

működésének 

értelmezése. 

 

Állampolgári 

ismeretek: 

tudományos és 

technikai forradalom; 

a világháló.  

 

Szakmai alapozó 

ismeretek: 

pályaválasztás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, 

hiányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, drog, alkohol, függőség, 

értelmes élet. 

 

 

Tematikai egység Párkapcsolat és szerelem 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A nemi éréssel és a szaporodással kapcsolatos érzelmi ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egymás iránti felelősség érzésének felkeltése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 A serdülőkor jellemzőinek ismerete, a serdülőkorban 

bekövetkező testi és lelki változások.  

 A férfi-nő (fiú – lány) párkapcsolati vonzódással kapcsolatos 

pozitív és negatív tapasztalatok feldolgozása. 

 Szimpátiakapcsolatok – tapintatos lezárása, ízléses és 

tapintatos hárítás formáinak megismerése. 

 Párkapcsolatokkal összefüggő viselkedésminták 

megismerése.  

Természetismeret; 

osztályfőnöki óra: 

nemi jellegek, a 

menstruációs ciklus 

folyamata; 

másodlagos nemi 

jellegek; lelki 

tulajdonságok;  

a fogamzásgátlás 



 

 

 

Ismeretek 

 Vonzódás, együtt járás, szerelem, párkapcsolat, érettség és 

éretlenség.  

 A diákszerelem szépsége. 

 Házasság, család és otthonteremtés. A jó és a rossz házasság 

ismertetőjegyei. 

 

Tanulói tevékenység 

Saját jövőbeni tervek megvitatása (családalapítás, családtervezés). 

Kiegyensúlyozott párkapcsolat ismertetőjegyeinek felismerése. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 motiváció, 

 önismeret, 

 kritikai gondolkodás, 

 értékazonosulás, értékválasztás, 

 beleérző képesség. 

módjai, 

következményei,  

az abortusz egészségi 

és erkölcsi kérdései; a 

fogamzás feltételei, a 

szülés/születés főbb 

mozzanatai. 

 

Állampolgári 

ismeretek: 

életvezetés, 

gazdálkodás. 

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód, 

kondicionálás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemi érés, vonzás, taszítás, szerelem, házasság, család, gyerekvállalás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

Megérti a tanuló, hogy az ember egyszerre biológiai és gondolkodó lény, 

aki alkalmas tanulásra és mások elfogadására. 

Életkorának és képességeinek megfelelő szinten ismeri önmagát, képes 

elemi szintű jártasság elsajátítására az etikai gondolkodás 

alapkérdéseiben. 

Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. 

Képességeinek megfelelő szinten elképzeli saját jövőjét; tudja, hogy 

céljai eléréséért erőfeszítéseket kell tennie. 

Életkorának és mentális képességének megfelelő szinten tudja, hogy 

minden döntés szabadsága egyúttal felelősséggel is jár.  

Képes megkülönböztetni a helyes és helytelen emberi cselekedeteket. 

A tisztelet, szeretet, megbecsülés fogalmáról elképzelésekkel rendelkezik, 

melyet saját segítőkész magatartásával támaszt alá. 

 



 

 

ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 
 

 

A tantárgy legfontosabb célja a tanulót felkészíteni a társadalom struktúrájában való 

eligazodásra, a közösségi környezet szervezeteinek, szabályainak megismerésére. A pedagógiai 

helyzetekben a tanuló tevékenység közben, szimulált helyzetekben ismeri meg a családi 

élethez, a munkavállaláshoz, a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó intézmények szerepét, 

feladatait, az állampolgári jogokat és kötelezettségeket, a demokratikus társadalmi 

intézményrendszert, a legfontosabb társadalmi, gazdasági és politikai szervezeteket. Felismeri 

a felelősséget közösségi környezetének alakításában. Bővülnek ismeretei a mindennapi 

életvezetéshez kapcsolódó önérvényesítés lehetőségeiről, a segítségkérés formáiról. 

 

 

Kötelező előkészítő évfolyam 

 

A tantárgy segítséget nyújt az erkölcsi nevelés terén a közösségi életben való aktív részvételre 

és véleménynyilvánításra ösztönzésben, a társadalmi igazságosság felismertetésében és az 

ehhez kapcsolódó intézményrendszer igénybevételének bemutatásában. 

Erősíti a nemzeti azonosságtudatot és a hazafias nevelést az ország irányításában, 

védelmében, a társadalmi béke megőrzésében szerepet vállaló intézmények működésének 

megismertetésével, a társadalmi tevékenységekben való aktív részvétel támogatásával. 

A felelősségvállalás másokért, önkéntesség területén segíti a közösség aktív tagjává 

válást, a környezet iránti figyelem fontosságának, a segítségnyújtás és segítségkérés 

lehetőségének felismerését. 

A gazdasági és pénzügyi nevelés területén a tanuló felkészül a pénzkezeléssel és 

gazdálkodással összefüggő intézményrendszer igénybevételére. 

Anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen a tantárgy segítséget nyújt a hivatalos 

szervekkel való kommunikációban, az ügyintézéseknél használatos nyelvezet megismerésében, 

a személyes adatok gyakorlásában. 

A digitális kompetencia területet erősíti a társadalmi kommunikációban használatos 

weboldalak, online adatlapok megismerése, a társadalmi, gazdasági élet eseményeinek 

nyomonkövetése az informatikai rendszereken keresztül. 

A szociális és állampolgári kompetencia területet támogatja az állampolgári jogok és 

kötelességek gyakorlási lehetőségeinek bemutatása, a demokratikus intézményrendszer 

megismerése. 

 

 

Tematikai egység Társadalmi szabályok 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Alapvető szabályok a környezetünkben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közösségi együttélés szabályai, a szabálytudat erősítése.  

A szociális érzékenység, az együttműködés, a tolerancia 

megnyilvánulásai magatartásában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Jogok és kötelességek a társadalomban – az emberek együtt 

éléséhez szükséges normák megismertetése.  

 Mindennapi ügyintézések modellezése (a lebonyolításhoz 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikáció, 

fogalmazási 



 

 

kötődő kommunikációs és illemtani szabályok).  

 Az ügyintézés alapvető faktorainak számbavétele 

(ügyintézési technikák lépésről-lépésre).  

 

Ismeretek 

 Szokás, hagyomány, illem, erkölcs, jog. 

 A jog szerepe az emberek mindennapjaiban.  

 Az emberi alapjogok.  

 A gyermekek jogai, diákjogok. 

 Hivatalos ügyeink (ügyintézés).  

 Ügyintézés a világhálón. 

 

Tanulói tevékenység  

Beszélgetés az iskola házirendjéről – a diákokat megillető jogok, a 

diákélethez kapcsolódó kötelességek.  

A gyermekek helyzete a világban – beszélgetés, adatgyűjtés 

különböző kontinensen élő gyermekek életéről, mindennapjairól.  

A mindennapi élethez kötődő ügyek intézéséhez szükséges 

információk gyűjtése (látogatás a megfelelő intézményben). 

Ügyintézési lehetőségek internetes felületről (egyszerűbb 

alkalmazások összegyűjtése). 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 erkölcsi érzék,  

 kritikai gondolkodás,  

 tolerancia, elfogadás, 

 beleérző képesség. 

ismeretek. 

 

Informatika: interaktív 

taneszközök 

használata, 

ügyintézés a 

világhálón. 

 

Erkölcstan: 

illemszabályok, 

társadalmi normák, 

szolidaritás. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Szokás, hagyomány, illem, erkölcs, jog, norma, normasértés, 

illemszabály, ügyintézés, internet. 

 

 

Tematikai egység Állampolgári ismeretek 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Társadalmi szabályok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Állampolgári felelősség (az állampolgársághoz kapcsolódó ismeretek). 

Az ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége. 

Tájékozódási képesség helyi és országos társadalmi, közéleti szinten. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 A törvényhozó- és végrehajtó hatalom feladatainak 

feltérképezése.  

 A tömegtájékoztatás jelentősége és eszközeinek 

megismerése.  

 Az információátadás torzulása a nyilvánosságban, a tény és a 

vélemény közötti különbségek meghatározása. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

fogalmazás. 

 

Műszaki rajz, vizuális 

nevelés: a témához 

kapcsolódó 

képzőművészeti 

alkotások; építészet: 



 

 

Ismeretek 

 Demokratikus alapelvek. Állampolgári jogok és 

kötelességek.  

 Magyarország politikai intézményei.  

 Az állam feladatai (a belső rend, közrend védelme – 

rendőrség, honvédelem, igazságszolgáltatás – ügyészség, 

bíróság, művelődésügy, közoktatás, egészségügyi ellátás). 

 A média és a nyilvánosság szerepe (televízió, rádió, 

internet). 

 A tömegtájékoztatáshoz kapcsolódó előnyök meghatározása.  

 

Tanulói tevékenység  

Információgyűjtés és csoportosítás az állampolgári jogok és 

kötelezettségek területén (jelölt, választás, pártok szerepe, 

képviselet).  

Látogatás a Parlamentben, polgármesteri hivatalban. 

Helyi önkormányzat, okmányiroda felkeresése, okmányok 

igénylésének gyakorlása, okmányok csoportosítása. 

Szituációs játék (ügyintézés, tárgyalás, vita, sajtókonferencia, 

riportkészítés). 

Híradó megtekintése – beszélgetés a tanulócsoport számára könnyen 

érthető hírekről .  

Napi újságcikkekhez kapcsolódó szövegértési feladatok megoldása.  

A közösségi portálokon való jelenlét – beszélgetés az alkalmazás 

előnyeiről és hátrányairól.  

Kérdőívek, kérvények kitöltése. 

Tablókészítés. Kooperatív technikák alkalmazása. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 kritikai gondolkodás,  

 kauzális gondolkodás,  

 értékazonosulás, értékválasztás. 

az Országház. 

 

Informatika: interaktív 

taneszközök 

használata, világháló, 

közösségi portál. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Államforma, köztársaság, királyság, demokrácia, demokratikus alapelvek, 

jelölt, jelöltállítás, választás, párt, kormány, törvényszék, Parlament, 

híradó, média, vélemény, tény, közösségi portál, érzékeny adatok, 

állampolgári jogok és kötelezettségek, házasság, család, okmány, irat, 

űrlap, anyakönyv, igazolvány.  

 

 

Tematikai egység Pénzügyi és gazdasági kultúra 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Állampolgári ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudatos pénzhasználat – a pénzügyi kultúra fejlesztése. 

Felelősségérzet a közvetlen környezet és a jövő iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények Magyar nyelv és 



 

 

 A bevételek és kiadások modellezése havi lebontásban.  

 A pénz szerepe az emberek életében – historikus szemléletű 

tabló készítése.  

 Különböző fizetési módok modellezése.  

 A pénzromláshoz kapcsolódó adatok gyűjtése.  

 A hitel és a visszaadott kölcsön összegének összehasonlítása.  

 

Ismeretek 

 Állami bevételek (adók), állami kiadások (az állami 

intézmények fenntartása). 

 A jövedelem szerepe a családban (bevételek és kiadások, 

megtakarítás, hitel, rezsi, zsebpénz). 

 A pénz és formái (érme és bankjegy, virtuális pénz, 

bankkártya, árfolyam, infláció). 

 Pénzintézetek és tevékenységük (bank, biztosító, hitel, kamat, 

tőke). 

 Vállalkozói alapismeretek. 

 

Tanulói tevékenység 

A bevételtípusok megkülönböztetése, példákon keresztül 

(naplóvezetés). 

A megtakarítás és hitel – egyszerű gyakorlati példákon keresztül.  

Családi költségvetés készítése, a rezsiköltségek összehasonlítása a 

háztartás kiadásainak tükrében (statisztikai adatok gyűjtése, 

felhasználása, elemzése, következtetések levonása).  

A magyar fizetőeszközhöz kötődő bankjegyek és érmék 

megkülönböztetése játékpénzek felhasználásával.  

A különböző pénzek átváltása – a legegyszerűbb számítások 

szintjén. 

A bankok szerepe az emberek életében – információgyűjtés a 

hitelről.  

Vállalkozói formák számbavétele, a vállalkozás működésének 

összetevői – elemi információk gyűjtése a témában.  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 kritikai gondolkodás, 

 életvezetési képesség, 

 problémamegoldó gondolkodás. 

irodalom: 

kommunikáció. 

 

Matematika: 

alapműveletek, 

mértékváltások. 

 

Informatika: interaktív 

taneszközök 

használata, 

tájékozódás a 

világhálón. 

 

Erkölcstan: vállalt 

kötelesség teljesítése, 

felelős életvezetés. 

 

Szakmai alapozó 

ismeretek: munka és 

jövedelem közötti 

összefüggés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jövedelem, bevétel, kiadás, megtakarítás, rezsi, hitel, zsebpénz, pénz, 

bankjegy, érme, pénzromlás, biztosító, bank, bankkártya, hitel, részlet, 

törlesztés, árfolyam, kamat, tőke, vállalkozás. 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló tájékozódik a hivatalos ügyintézés módjaiban, annak illetékes és 

korszerű formáiban.  

Tud a világháló közösségi portáljain való részvétel lehetőségeiről.  

Ismereteket szerez a jövedelem szerepéről az ember életvezetésének 

tükrében.  

Fogalmi képet alkot a pénzről, a pénzintézetekről, azok tevékenységeiről; 

utóbbiak lehetséges szerepéről az életpálya felépítésének tükrében.   



 

 

TERMÉSZETISMERET 
 

 

A tantárgy tanításának célja fenntartani a tanulók természet iránti érdeklődését; olyan tanulókat 

nevelni, akik nyitottak a világra, a lehetőségeikhez képest felismerik a problémákat, keresik a 

jelenségek okait. A korábbi ismeretekre és tapasztalatokra építve fejleszti a természeti 

jelenségek megfigyelése iránti érdeklődést. Törekszik az elsődlegesen tapasztalati úton szerzett 

elemi ismeretek beépítésére, a tapasztalható jelenségek, folyamatok elemzésére. 

A tantárgy célja hétköznapi példákkal, rávezetéssel, tudatosítással, gyakorlati 

alkalmazással kialakítani az egészség- és környezetvédelmi ismeretek megerősítését, a 

környezetvédő magatartást. Az érzelmi intelligencia mozgósításával formálni a természetbarát, 

ökologikus szemléletet, példák bemutatásán keresztül segíteni az összefüggések feltárását. A 

gondolkodás rugalmasságának, a kritikai, a problémamegoldó gondolkodásnak a fejlesztése sok 

életszerű példán, gyakorlaton át. A megismert, megtapasztalt összefüggések felismerése, 

megfogalmazása segíti a tudományosan megalapozott ismeretek elsajátíttatását az emberi test 

működéséről, az egészséget megóvó életvezetési szabályok kialakítása érdekében. A felnőtté 

válással járó lehetőségek és kötelezettségek megismertetése, a felelősség tudatosítása a 

családdal és a tágabb környezettel kapcsolatban támogatja, megkönnyíti a felnőtt életben való 

sikeres helytállást, megteremti a nyitottságot az egészséget veszélyeztető szokások és az 

egészség megőrzését segítő lehetőségek gyakorlati megismeréséhez. A természetismeret 

tantárgy különösen fontos szerepet játszik a pozitív életvezetési stratégiák kialakításában, 

elfogadtatásában, az életvezetési készségek fejlesztésében. 

A tantárgy érinti az elemi balesetvédelmi és munka-egészségügyi ismereteket, hazánk 

egészségügyi hálózatának, társadalombiztosítási rendszerének és a fontosabb betegjogoknak a 

megismertetését, az egészséges életmód előnyeinek tudatosítását, a megelőzés jelentőségének 

felismertetését. Az egészségmegóvás szabályainak, az egészségügyi intézmények szolgáltatásai 

igénybevételének, a gyógyszerfogyasztás és -kezelés szabályainak elsajátíttatását. 

Kiemelten fontos a tanulók érdeklődésének fenntartása a mindennapi életben 

felfedezhető fizikai jelenségekkel kapcsolatban, a környezetkímélő és -óvó magatartás tudatos 

vállalására nevelés. A napi problémák megoldásához szükséges a fizika tudománya által 

nyújtott ismeretek hasznosságának felismerése. A gyakorlati élet szempontjából fontos 

ismeretek adása a hang- és a fénytan körében. Az ember életvitele szempontjából 

elengedhetetlenül fontos fizikai ismeretek összekapcsolása az emberi érzékszervek 

működésével (hallás, látás). 

A hangtan eredményeit felhasználó – a mindennapi gyakorlatban alkalmazott – 

eszközök működési elvének és kezelési módjának megismertetése, az elektromos jelenségek és 

az elektromos áram hatásainak megismerése a háztartásban és munkahelyen előforduló 

elektromos gépek, berendezések biztonságos használata érdekében történik. 

A tudományosan megalapozott alapismeretek nyújtása a kémia tárgyköréből az 

elsajátított környezetvédelmi ismeretek aktivizálását, a környezettudatos magatartás 

kialakítását segíti. 

A mindennapi kémiai jellegű problémák támogatják az önálló véleményalkotást, annak 

tudatosítását, hogy környezetünk számos energiaforrása nem megújuló, szükség van a 

gazdaságosságra, a takarékosságra. Kiemelt szerepet kap a baleset-megelőző cselekvési 

eljárások elsajátíttatása a kémiai anyagok felhasználása során. 

 



 

 

Kötelező előkészítő évfolyam 

 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik a testi és lelki egészségre nevelés területén a 

környezet biológiai, fizikai, kémiai hatásainak felismerésével, a veszélyek elkerülésének 

bemutatásával és az anyagok biztonságos felhasználásának megismertetésével. Fontos szerepet 

tölt be a mindennapi gyakorlatban előforduló tevékenységekhez alkalmazott eljárások 

természettudományos hátterének megismertetésével, a nem látható és nem érzékelhető 

veszélyforrásokra történő figyelemfelhívással. Segíti a biztonságos önálló életvitelt, a felelős 

viselkedést a környezet megismertetésével. 

A fenntarthatóság, környezettudatosság területén a környezetbarát szemlélet 

alakításával, a természet megóvására és az anyagokkal való takarékosságra neveléssel jelenik 

meg. 

A természettudományos és technikai kompetenciaterület fejlesztését segíti a gyakorlati 

életben előforduló folyamatok, jelenségek megértésével és alapvető óvatosság kialakításával az 

egészségvédelem, balesetvédelem és környezetvédelem érdekében. 

 

 

Tematikai egység Környezetvédelem – Élő természet, növény, állat 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Átfogó ismeretek növényekről, állatokról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A meglévő ismeretek több szempontú rendszerezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 A tanulmányok során megismert növények és állatok 

tulajdonságainak és hasznosságának számbavétele. 

 Az állattartás és növénygondozás felelősségének átérzése. 

 A természet szépségének, célszerűségének megélése. 

 Szöveges és képi információk értelmezése. 

 

Ismeretek 

 Élőlények és környezetük. 

 Ökológiai alapismeretek. 

 A globalizáció és modernizáció hatásai az élő természetre. 

 Személyes tapasztalatok növényekről, állatokról. 

 Szűkebb- és tágabb környezet bejárása, felmérése. 

 Környezetszennyezés. Környezeti ártalmak feltérképezése. 

 Környezetvédelem – környezetmegóvás.  

 Háztartási hulladék, szerves-, szervetlen anyagok, szelektív 

gyűjtés, komposztálás. 

 Szennyezőanyagok. Szennyezésmegelőzés. 

Szennyezésmentesítés. 

 Vegyi anyagok: talajszennyezés, vízszennyezés, 

légszennyezés. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szókincs, 

szóbeli és írásbeli 

szövegalkotás. 

 

Állampolgári 

ismeretek: 

takarékosság. 

 

Erkölcstan: közösségi 

érdekek. 

 

Informatika: 

gyűjtőmunka a 

világhálón. 

 

Pályaorientáció; 

szakmai alapozó 

ismeretek: 

környezetvédelem, 

takarékosság. 



 

 

Tanulói tevékenység 

Gyűjtőmunka, megfigyelés, összehasonlítások. 

Csoportosítás. 

Beszámoló. 

Egyéni és csoportos tananyag-feldolgozás. 

Tanulmányi kirándulás. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 motiváció, 

 önállóság, 

 praktikus készség, 

 passzív- aktív szókincs. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természetes és mesterséges környezet, civilizációs ártalom, 

környezetvédelem, ökoszemlélet, evolúció, törzsfejlődés, mutáció, 

genetika, környezetszennyezés. 

 

 

Tematikai egység Egészségvédelem. 

Élő természet – az ember 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Az emberi testről tanult ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggések keresése az életmód és az egészségi állapot között. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Az emberi test működéséről eddig tanult ismeretek bővítése.  

 A tanuló saját egészségi állapotának reális ismerete. 

 Saját és a környezete egészségének védelmében szükséges 

teendők megismerése. 

 Az egészségügyi dokumentumok, a gyógyszerek megfelelő 

elhelyezésének, tárolásának fontossága, az ezzel kapcsolatos 

teendők ismerete. 

 Az orvosi utasítások betartásának fontossága, teendői 

egészsége védelmében. 

 Önálló életvitelre alkalmas, praktikus készségű fiatal 

elméleti felkészítése. 

 

Ismeretek 

 Az emberi test felépítése.  

 Szervek, érzékszervek funkciója és működése. 

 Egészség – betegség. 

 Általános orvosi vizsgálatok: vérnyomásmérés, 

vércukorszint-mérés, pulzusvizsgálat. 

 Kórelőzmény ismerete, számon tartása, dokumentálása, ezek 

Erkölcstan: 

életvezetési és 

életmódbeli 

ismeretek. 

 

Pályaorientáció, 

szakmai alapozó 

ismeretek: egészségi 

alkalmasság, 

megfelelő egészségi 

állapot. 

 

Osztályfőnöki óra: 

önismeret, testi és 

lelki egészség. 

 

Testnevelés és sport: 

egészségmegőrző 

mozgások, testi 

higiéné. 



 

 

szerepe a gyógyulás sikerességében. 

 Egészségvédelem és rehabilitáció. 

 Vitaminok, sport és mozgás szerepe az egészséges 

életmódban. 

 Felkészülés a családi életre, szex, szerelem, testiség. 

 Családtervezés, fogamzásgátlás. 

 Nemi betegségek. 

 Káros szenvedélyek, függőség. (Dohányzás, 

alkoholfogyasztás, droghasználat veszélyei). 

 

Tanulói tevékenység 

Intézménylátogatások (szakorvosi rendelő, laboratórium). 

Megfigyelés, önmegfigyelés. 

Egyszerűbb vizsgálatok (vérnyomás mérése, vércukor, 

vizeletvizsgálat, hallásvizsgálat) elvégzése, a kapott eredmény 

megbeszélése. 

Beszélgetés (meghívott előadó, konzulens) közösen választott 

témáról. 

Kutatómunka és csoportos kutatómunka.  

Egyéni esetmegbeszélés. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 motiváció, 

 önállóság, 

 komplex gondolkodás, 

 praktikus ismeretek, 

 verbális készség, 

 empátia, 

 önfegyelem. 

 

Állampolgári 

ismeretek: 

egészségügyi 

intézményrendszer. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Öröklés, anamnézis, oltási könyv, védőoltás, ismétlő oltás, gyógyítható – 

gyógyíthatatlan betegség, gyógyszerkísérlet, cseppfertőzés, szexuális úton 

terjedő fertőzés, kábító- és tudatmódosító szer, diszkréció. 

 

 

Tematikai egység Egészségtan – Környezet-egészségtani és  

munka-egészségtani ismeretek 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Előzetes általános biológiai, fizikai és földrajzi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Higiénikus, egészséges, balesetmentes otthoni és munkahelyi környezet 

iránti igény kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Az emberi test és az egészséges környezet jellemzőinek 

megismerése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés. 



 

 

 

Ismeretek 

 Egészségtan. Az egészség megóvása.  

 Hazánk egészségügyi ellátórendszere, társadalombiztosítás 

(feltételei). 

 Járóbeteg-ellátás: háziorvosi ellátás, szakrendelések. 

 Szűrővizsgálatok és akut egészségügyi ellátások. 

 Bejelentkezés szakrendelésre, beutaló, időpont kérése 

telefonon, személyesen. 

 Munkaalkalmassági vizsgálat. 

 Környezet-egészségtani, munka-egészségtani ismeretek. 

 A környezet testi-lelki hatása az egészségre. 

 A lakás, az iskola, a munkahely, a szórakozóhelyek és a 

közlekedési eszközök higiénéje. 

 Gyógyszerfogyasztás és annak veszélyei (gyógyszerek 

tájékoztatójának elolvasása, megértése), az utasítás 

betartásának fontossága. 

 Fertőzések és járványok. 

 Mentálhigiéné. 

 Egészséges életmód fontossága, egészségkárosító hatások.  

 Prevenciós tevékenységek. 

 Baleseti sérülések és azok ellátása otthon és a munkahelyen. 

 Elsősegélynyújtás. 

 

Tanulói tevékenység 

Intézménylátogatás. 

Kutatómunka. 

Egyéni és csoportos témafeldolgozás. 

Órai csoportos és egyéni megfigyelések. 

Család egészségi állapotának feltérképezése. 

Elsősegélynyújtással kapcsolatos ismeretek és gyakorlatok, 

mentőláda használata. 

Egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek összefoglalása, 

gyűjtőmunka, tablókészítés. 

Egészségvédelmi ismeretek összegyűjtése, tablókészítés a közösségi 

színtereken alkalmazott helyes viselkedésről (köhögés – 

zsebkendőbe, kézmosás fontossága, fertőzések elkerülése – 

higiénia). 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 motiváció, 

 önállóság, 

 verbális kommunikáció, 

 passzív- aktív szókincs, 

 komplex gondolkodás, 

 praktikus készség. 

 

Állampolgári 

ismeretek: 

egészségügyi 

intézményrendszer, 

egészségmegőrző és 

korrigáló 

segédeszközök. 

 

Pályaorientáció, 

szakmai alapozó 

ismeretek: egészségi 

alkalmasság, 

megfelelő egészségi 

állapot. 

 

Osztályfőnöki óra: 

önismeret, testi és 

lelki egészség. 

 

Testnevelés és sport: 

egészségmegőrző 

mozgások, testi 

higiéné. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Immunitás, genetika, mentálhigiéné, prevenció, vércsoport, magas 



 

 

vérnyomás, cukorbetegség, recept, betegtájékoztató, járóbeteg-ellátás, 

szakrendelés, elsősegélynyújtás, vészhívás, prevenció, mentálhigiéné, 

közösségi szemlélet. 

 



 

 

Tematikai egység Kémiai alapismeretek 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Átfogó ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Új, alapvető ismeretek beépítése, tantárgyi alapozás. 

A természetben előforduló fontos nyagok és vegyületek megismertetése.  

Praktikus ismeretek nyújtása a háztartási és egyszerű 

munkafolyamatokban használt vegyi anyagokkal kapcsolatosan. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Tudományosan megalapozott ismeretek nyújtása. 

 Elemek és vegyületek összekapcsolódása, összefüggései. 

 Egészséges veszélyérzet és óvatosság kialakítása a kémiai 

anyagokkal szemben.  

 Tudatosság és meggondoltság a mindennapi 

tevékenységekben. 

 Praktikus helyzetekben az elméleti tudásanyag beazonosítása 

és adaptációja. 

 Kémiai ismeretekhez kapcsolódó környezeti problémák 

felismerése. 

 

Ismeretek 

 A legfontosabb elemek és vegyületek nevének és kémiai 

jelének megismerése (oxigén, víz, szénvegyületek). 

 Anyagszerkezeti ismeretek (az anyag tulajdonságai 

érzékenyen reagálnak a szerkezeti változásokra). 

 Halmazállapot-változások. 

 Folyékony, gáz és szilárd elemek és vegyületek. 

 A háztartásban előforduló kémiai anyagok ismerete.  

 Háztartásban alkalmazott oldatok hígítási arányai, 

háztartásban alkalmazott keverékek komponenseinek aránya. 

 Mérgező anyagok. 

 Szerves vegyületek, anyagok és felhasználásuk: szén, 

szénvegyületek, kőolaj, alkohol. 

 Fontosabb természetes szénvegyületek: szénhidrát, 

szőlőcukor, répacukor. 

 Tápanyagok: olajok, zsírok, fehérjék, vitaminok. 

 Természetes anyagok a háztartásban és a 

munkakörnyezetben. 

 Szerves vegyületek és anyagok fontosságának megértése, 

életünkben betöltött szerepe, gazdaságos felhasználása. 

 Reakciósebesség, reakcióhő. 

 Környezeti és háztartási anyagok. 

 Építkezésnél használt anyagok: mészkő, égetett mész, oltott 

mész, gipsz, cement, festékek és oldószereik, üveg. 

 Műanyagok, műanyaghulladék-kezelés, újrahasznosítás. 

Matematika: a 

gondolkodás 

fejlesztése. 



 

 

 

Tanulói tevékenység 

Szaknyelv elemi kifejezéseinek megismerése. 

Anyaggyűjtés, rendszerezés, tulajdonságok megfigyelése. 

Meglévő ismeretek rendszerezése, csoportosítása. 

Gyűjtőmunka, rendszerezés. 

Összefüggések felfedezése, tapasztalatok megfogalmazása. 

A használt anyagok számbavétele, csoportosítása az alkalmazás 

területei szerint (háztartás, ipar).  

A használt anyagok rendszerezése a környezetre gyakorolt hatások 

alapján (környezetbarát, káros). 

A használt anyagok elemzése jellegzetes tulajdonságaik alapján 

(párolog, erős, jellegzetes szagú, szagtalan, megkeményedik, 

cseppfolyósodik levegő hatására). 

A használt anyagok rendszerezése az egészségre kifejtett hatás 

alapján (káros az egészségre, életveszélyes!, ártalmatlan). 

A természetes anyagok és a mesterségesen előállított anyagok 

rendszerezése tulajdonságaik, használatuk, hasznosságuk alapján. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 irányított, tartós, tudatos figyelem, 

 verbális és vizuális emlékezet, 

 differenciáló készség, 

 verbális kommunikáció, 

 passzív-aktív szókincs, 

 matematikai összefüggések, 

 önállóság, 

 precizitás, 

 komplex gondolkodás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Oldat, oldhatóság, keverék, arány, sav, erózió, korrózió, mérgező anyag, 

vegyület, környezettudatosság, lúg, balesetvédelem, műanyag, 

újrahasznosítás. Tápanyag (olajok, zsírok, fehérjék, vitaminok). 

 

 

Tematikai egység Hétköznapok kémiája – kísérletezés 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Alapvető kémiai ismeretek. 

Kísérletezés szabályai, megfigyelések szóbeli megfogalmazása, 

konklúzió felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggések felfedezése.  

Tapasztalatok felhasználása a mindennapi életben.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 A kísérletekben realizált elméleti ismeretek és a mindennapi 

Matematika: 

gondolkodás 



 

 

gyakorlat összekapcsolása. 

 

Ismeretek 

 Verbális fejlesztés, szaknyelv elemi kifejezéseinek 

megismerése, használata. 

 Vízkeménység, vízkő. 

 Levegő, szén-monoxid, kén-monoxid. 

 Savak és lúgok a háztartásban, sav-bázis reakciók. 

 Szóda, szódabikarbóna, szappan, sósav, mosó- és 

mosogatószerek. 

 Fertőtlenítőszerek. 

 Penész. 

 Rozsdásodás. 

 Alkoholok. 

 A konyhai munkák higiénikus és szakszerű elvégzése, a 

veszélyforrásokra figyelemmel (romlandó, szavatosság, 

tápérték elvesztése).  

 Elővigyázatossági szabályok megismerése a kísérlettekkel 

és a háztartásban előforduló szerekkel kapcsolatosan. 

 Alapvető baleset-megelőzési szabályok ismerete és 

betartása. 

 Kémiai ismeretekhez kapcsolódó környezeti problémák 

felismerése. 

 Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás. 

 

Tanulói tevékenység 

Szaknyelv elemi kifejezéseinek megismerése. 

Célirányos megfigyelések, eredmények elemzése (szag, állag, szín 

megváltozása). 

Megfigyelések, mérések csoportmunkában és önállóan. 

A tanuló fejlettségi szintjének megfelelően a jelenségek, 

folyamatok közötti hasonlóság, különbség észrevétele, 

megfogalmazása szóban és írásban. 

Tanulmányi séta üzletekben, a feltüntetett adatok elemzése 

(összetétel, szavatosság, tárolhatóság).  

Konklúziók verbális kifejezése. 

Elővigyázatossági szabályok megismerése az élelmiszerek, a 

háztartási szerek használatánál, tárolásánál, a hulladékkezelésnél. 

Verbális fejlesztés, szakmai kifejezések használata. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 motiváció, 

 megfigyelőképesség, 

 elemzés, 

 irányított, tartós, tudatos figyelem, 

 összefüggés-felismerés – komplex gondolkodás,  

 kooperációs készség, 

 precizitás, 

 motiváció, 

fejlesztése. 

 

Informatika: 

anyaggyűjtés a 

világhálón. 

 

Pályaorientáció, 

szakmai alapozó 

ismeretek: 

környezetvédelem, 

takarékosság, 

tűzvédelem, 

munkafolyamatokkal 

kapcsolatos ismeretek. 

 

Állampolgári 

ismeretek: 

takarékosság. 



 

 

 praktikus készség, 

 kreativitás, 

 óvatosság. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Oldat, oldhatóság, reakciósebesség, reakcióhő, keverék, képlet, arány, 

sav, erózió, korrózió, mérgező anyag, vegyület, veszélyes hulladék, 

környezettudatosság, lúg, balesetvédelem, műanyag, szelektív 

hulladékgyűjtés, újrahasznosítás. Tápanyag (olajok, zsírok, fehérjék, 

vitaminok). 

 

 

Tematikai egység Fizikai alapismeretek 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Érdeklődés a környezet jelenségei iránt. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók érdeklődésének fenntartása a mindennapi életben felfedezhető 

fizikai jelenségekkel kapcsolatban. A napi problémák megoldásához 

szükséges a fizika tudománya által nyújtott ismeretek hasznosságának 

felismerése. A gyakorlati életben fontos ismeretek átadása a hang- és 

fénytan körében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Tapasztalatok a fizikai folyamatokról: tapasztalatokon 

alapuló tudásbővítés anyagokról. 

 A fizika mindennapi hasznosságának felismertetése. 

 

Ismeretek 

 A fény tulajdonságai. Fényforrások. A fény egyenes vonalú 

terjedése. 

 Tükrök: sík, domború, homorú. 

 A szemüveg. 

 Az emberi szem és a látás. 

 Színek. A fehér fény színeire bontása. Szivárvány. 

 A hang, mint hullám. Rezonancia. 

 Hangszerek. Visszhang. 

 Mágneses hatás megfigyelése. 

 Az elektromos töltés kísérleti megfigyelése. 

 A testek elektromos állapota. 

 Az elektromos áram, áramkör praktikus ismeretei. 

 Áramforrások: elem, akkumulátor. 

 Az áram mágneses hatása (elektromos motorok). 

 Az elektromos és a mágneses mező kölcsönhatásai. 

 Elektromágneses indukció (dinamó, generátor, 

transzformátor). 

 Soros és párhuzamos kapcsolás mindennapi háztartási 

példákkal. 

Matematika: 

összefüggések 

felismerése. 

 

Állampolgári 

ismeretek: 

egészségmegőrzés. 

 

Műszaki rajz, vizuális 

nevelés: a színek 

természete. 



 

 

 Az elektromos feszültség.  

 Az elektromos munka, teljesítmény, ellenállás. 

 Élettani hatások. 

 Sugárzás, és annak veszélyei, hasznos és káros sugárzás, 

sugárvédelem. 

 Megújuló energiaforrásaink: víz-, szél-, nap-, geotermikus 

energia. 

 

Tanulói tevékenység 

Megfigyelések. 

Mérések, méréseredmények leolvasása. 

Köznapi élethez kapcsolódó szöveges feladatok csoportos és egyéni 

megoldása. 

Mérések, becslések. 

Egyszerű kísérletek végzése (áramkör, elemek töltése, 

akkumulátorok működésének megfigyelése). 

Kutatás egyénileg és csoportmunkában. 

Példák gyűjtése a fizikai jelenségekről (mágnes, sugárzás: röntgen, 

egészségügyi terápiák, atomhulladék). 

Mágneses vonzás megfigyelése, próbálgatása. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

– megfigyelőképesség, 

– precizitás, 

– vizuális és auditív figyelem, 

– verbális memória és praktikus ismeretek kooperálása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fény, fényforrás, természetes és mesterséges fény, tükrök, tükröződés, 

fényvisszaverődés, elektromos töltés, anód, katód, feszültség, 

áramerősség, ellenállás, elektromos és mágneses mező, atomenergia, 

sugárzás, sugárzásvédelem. 

 

 

Tematikai egység Mindennapok fizikája – kísérletezés 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Fizikai alapismeretek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanulók érdeklődésének fenntartása a mindennapi életben felfedezhető 

fizikai jelenségekkel kapcsolatban.  

A napi problémák megoldásához szükséges, a fizika tudománya által 

nyújtott ismeretek hasznosságának felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Tapasztalatok a fizikai folyamatokról: tapasztalatokon 

alapuló tudásbővítés az anyagokról. 

 A fizika mindennapi hasznosságának felismertetése. 

 Kísérletek és mérések segítségével tapasztalatszerzés a 

Pályaorientáció, 

szakmai alapozó 

ismeretek: 

balesetvédelem, 

környezetvédelem, 



 

 

környezetünkben lezajló kölcsönhatásokról. 

 

Ismeretek 

 A fény- és hangtani ismeretek összekapcsolása az emberi 

érzékszervek működésével (látás, hallás). 

 A hang terjedése, vezető közegek összehasonlítása. 

 Elektromosság a mindennapi élethelyzetekben: egyszerű 

háztartási és munkahelyi berendezések működése. 

 Az elektromos jelenségek és az elektromos áram hatásainak 

megismerése a háztartásban és a munkahelyen előforduló 

elektromos gépek, berendezések biztonságos használatának 

érdekében. 

 Az égés feltételei, tűzoltás. 

 A hullámmozgás, a hullámok terjedése. 

 Az elektromos és a mágneses mező kölcsönhatásai. 

 Sugárzás. Fizikai és vegyi anyagok káros hatásai. Sugárzás 

elleni védekezés. 

 Víz-, szél-, nap- és geotermikus energia. 

 

Tanulói tevékenység 

Kísérletek megfigyelése, egyszerű kísérletek önálló végzése. 

Mérések, méréseredmények leolvasása. 

Megfigyelések, ismeretek a háztartásban meglévő elektromos 

eszközök használatának, kezelésének, és a fogyasztás nagyságának 

összefüggéseiről, valamint a takarékos használat módjáról. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 motiváció, 

 irányított, tartós, tudatos figyelem, 

 kreativitás, 

 megfigyelőképesség, 

 praktikus készség. 

takarékosság, 

tűzvédelem, egészségi 

alkalmasság, 

megfelelő egészségi 

állapot. 

 

Állampolgári 

ismeretek: 

egészségügyi 

intézményrendszer, 

egészségmegőrző és -

korrigáló 

segédeszközök. 

 

Osztályfőnöki óra: 

önismeret, testi és 

lelki egészség. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Elektromosság, áramerősség, feszültség, munka, terhelés, ellenállás, 

fénytörés, fénysebesség, hangsebesség, hullám, hullámmozgás, 

rezonancia, mágneses tér, sugárzás, megújuló energia. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

Jó rendszerezőképesség, gyakorlatiasság.  

Egészségtudatos életszemlélet kialakítása, követése.  

Higiénikus, egészséges, balesetmentes otthoni és munkahelyi környezet 

iránti igény kialakulása. 

A tanuló általános és egyéni egészségi állapotát ismeri, azt 

felelősségteljesen kifejezi és megóvja. 

A kémiai jelrendszert elemi szinten ismeri.  

A mérgező anyagokról ismeretekkel rendelkezik.  

A mindennapi élet gyakorlati problémáinak megoldásához nyújtott 

segítséggel az aktív környezetvédő magatartás kialakítását segíti a 

tantárgy.  



 

 

Baleset-megelőzési szabályokat és eljárásokat alkalmaz a kémiai anyagok 

felhasználása során.  

Ismeri a fény egyenes vonalú terjedését, a fény terjedésének jellemzőit.  

A választott szakma tanulásához elegendő általános fizikai tájékozottság 

kialakítása. 

Ismeri az elektromosság fontosságát a gyakorlati életben.  

Az elektromos áram felhasználásával kapcsolatos alapvető biztonsági 

szabályokat alkalmazza, ismeri a baleset-megelőzési szabályokat.  

Megismeri az elektromos jelenségeket és az elektromos áram hatásait a 

háztartásban és a munkahelyen előforduló elektromos gépek, 

berendezések biztonságos használata érdekében.  

A fizikában tanultak széles körű kiterjesztése az ember egészségének és 

környezetének védelmére, a károsító tényezők, hatások megelőzésére. 

 



 

 

MŰSZAKI RAJZ, VIZUÁLIS NEVELÉS 
 

 

A rajzolás a vizuális megismerés és közlés lényegmegragadó alapeszköze. A rajztanítás célja, 

hogy fejlessze a gyermekek látáskultúráját, finommotorikáját; érzelmeikre és értelmükre hatva 

hozzájáruljon személyiségük fejlődéséhez. Az ábrázolás célja, hogy megfelelő térszemléletet 

alakítson ki a tárgyak és azok síkbeli ábrázolásának összekapcsolásával, fokozatosan fejlessze 

a látvány megfigyelésén alapuló, komoly koncentrációt igénylő rajzolást, festést.  

A rajztanítás feladata a vizuális kultúra alapértékeinek közvetítése, a vizuális 

kulturáltság megszerzéséhez szükséges ábrázoló-alakító, eszközhasználati, technikai 

képességek fejlesztése, alkotó, cselekvő magatartás és szemléletmód kialakítása. 

A tantárgy segít megérteni az arányok jelentőségét, meghatározni a tárgyak formai 

karakterét. A tanuló megérti és megpróbálja megjeleníteni a téri helyzeteket, képessé válik a 

vizuális kommunikáció dekódolására, értelmezni próbálja a vizuálisan rögzített közléseket. A 

rajztanítás során fejlődik a tanuló finommotorikai képessége, a szem-kéz koordináció és a 

megfigyelő képesség, amely mind megalapozza a szakmai gyakorlatban alkalmazott 

technikákat. 

A tantárgy gyakorlati tevékenységeinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel 

való közvetlen kapcsolat fenntartása, erősítése, ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés, az 

anyagokkal való érintkezés, az érzékelés érzékenységének fokozása. További cél tudatosítani 

az érzékelés különböző formáinak (például látás, hallás, kinetikus érzékelés) kapcsolatát, amely 

a számítógépes környezet bevonásával képes egy újabb, „más minőségű” intermediális 

szemléletet is kialakítani. A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek 

legyenek az őket érő hatalmas mennyiségű vizuális és térbeli információt, számtalan spontán 

vizuális hatást minél magasabb szinten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót 

elvégezni, értelmezni, továbbá ezzel kapcsolatos önálló véleményt megfogalmazni. 

A tanuló a képek, látványok nézegetése során tapasztalatokat gyűjthet, azokat 

megfogalmazza, választ témához illő képeket, anyagokat, fejlődik a kreativitása.  

Felismeri és értelmezi a környezetben, lakásban, öltözékben megjelenő üzenethordozó tárgyak, 

formák, színek jelentőségét. 

 

 

Kötelező előkészítő évfolyam 

 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az önismeret és a társas kultúra területén a 

vizuálisan megjelenő ismertetőjegyek, megkülönböztető jelzések megismerésével, az önálló 

ízlésvilág kialakításának segítésével. A médiatudatosságra nevelést a tömegkommunikációs 

eszközök divatformáló hatásának felismerésével és az irányzatok közötti választás 

támogatásával alakítja. Segíti az önálló, tudatos stílus kialakítását. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciaterületet fejleszti a 

kreativitás, az alkotókedv folyamatos fenntartásával, a tevékenységekkel szerzett vizuális 

tapasztalatokra biztatással, a környezet és az alakító tevékenység eredményeinek 

megfigyelésével. 

 



 

 

Tematikai egység Vizuális kommunikáció – az alkotó és a befogadó 

tevékenységben 

Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 
Tudatos színkeverés temperával, vízfestékkel. 

Vázlatszerű ábra készítése. 

Egyszerű alaprajz értelmezése.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A mindennapi élet vizuális jelzéseinek értelmezése és orientációs 

felhasználása. 

Testek látványszerű ábrázolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 A rajzolás területeinek áttekintése (szabadkézi rajz, 

vázlatrajz, műszaki rajz helye és szerepe).  

 Vizuális közlések – szöveg és kép együttes hatásának 

tanulmányozása. 

 A színhasználat (a színek hatása, jellemzői) jelentőségének 

tudatosítása. 

 

Ismeretek 

 Művészi alkotásokkal kapcsolatos fogalmak (stílusok, 

megjelenési formák). 

 Hétköznapok vizuális megjelenési területei, esztétikai hatása 

(öltözködés, tárgyi kultúra, lakberendezés, utcai látvány, 

reklám, plakát, felirat, graffiti, média felületei).  

 Színek szerepe és hatásának tudatos alkalmazása. 

 

Tanulói tevékenység 

A művészi alkotásokról szerzett ismeretek áttekintése (kiállítás, 

albumok). 

Anyaggyűjtés a tanuló szűkebb és tágabb környezetében (üzletek 

kínálata, saját ruhatár, utcakép, plakát, reklám, szórólap), a gyűjtött 

anyag elemzése, adott témára anyag készítése (plakát, meghívó, 

tabló), versenyeztetése, és értékelése. 

Logó tervezése szabadon választott technikával.  

Reklámok – realitások és marketingfogások elemzése. 

A használati tárgyak esztétikai értékeinek (használhatóság, szépség) 

megvitatása. 

Egyszerűbb tárgyak ábrázolása (szabad rajz, festmény, kollázs, 

makett). 

Színhasználattal kapcsolatos tanulmányok készítése (főszín, 

kiegészítő szín, színkör). 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 formamegfigyelés képessége, 

 térlátás képessége, 

 színlátás és harmónia, 

 vizuális kommunikációs képesség. 

Informatika: adott 

információ és 

illusztráció keresése a 

világhálón.  

Produktum készítése 

adott témára 

(meghívó, plakát, 

logó, prezentáció), az 

elkészült munka 

kinyomtatása. 



 

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Vázlatrajz, makett, színdinamika, színkör, kiegészítő szín, főszín, logó, 

harmónia, kollázs, graffiti, prezentáció, marketing. 

 

 

Tematikai egység Műszaki rajz készítésének alapjai 
Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás 

A közvetlen környezet tárgyainak funkció szerinti csoportosítása. 

Tapasztalati úton szerzett ismeretek mértani testekről, forma ábrázolása 

(megközelítő hasonlósággal). 

Vázlatszerű ábra készítése. 

Egyszerű alaprajz értelmezése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A térlátás alakítása és erősítése. 

Képalkotási képesség fejlesztése, testek látványszerű ábrázolása. 

Műszaki rajz készítése változatos témákban (testek felülete, alaprajz, 

szabásminta). 

A célnak megfelelő mérőeszközök, mértékegységek és rajzeszközök 

megválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 A szabadkézi rajz és az ábrázoló geometria alapelemeinek 

megismerése. 

 A szabványos vonalfajták, vonalvastagságok, szabványírás 

megismerése. 

 Különös formájú tárgyak látványszerű ábrázolása, eltérő célú 

műszaki rajz készítése. 

 

Ismeretek 

 Térhatások, téri elemek. 

 Kísérlet a látvány ábrázolására. 

 Nézetábrázolás képsík rendszerben. 

 Szabványok. 

 Mérési alapismeretek (méretmegadás, méretarány). 

 Szerkesztések. 

 

Tanulói tevékenység 

Mérések (mérési gyakorlatok, hosszúságmérés, eszközkiválasztás, 

mérési pontosság), becslés. 

Szabványos vonalfajták, szabványírás gyakorlása. 

Testek axonometrikus ábrázolása (kocka, téglatest, hasáb, gúla, 

henger), alaprajz, egyszerű szabásminta megszerkesztése (feladatnak 

megfelelően). 

Makett, modell készítése változatos anyaghasználattal (méretarányra 

figyelemmel). 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 formaészlelés-formareprodukció, 

Matematika: mértani 

testek, mérések, 

átváltások, 

felületszámítási 

ismeretek. 

 

Pályaorientáció: a 

szakmákhoz 

szükséges feladatok 

végzése. 

 

Szakmai alapozó 

ismeretek: 

tájékozódás, 

anyaggyűjtés a 

meglátogatott 

munkahelyeken. 



 

 

 térészlelés és térrendezés képessége, 

 lényegkiemelés képessége, 

 formamegfigyelés képessége, 

 térlátás és differenciált térrendezés képessége, 

 tárgytervezés és tárgyalkotás képessége, 

 környezettudatosság, a természeti és épített környezet 

védelme. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Mértani forma, kocka, henger, hasáb, gúla, kúp, tengely, modell, makett, 

torzítás, szimmetria, aszimmetria, szabványosítás, SI mértékrendszer, 

axonometria, méretmegadás, méretarány. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

Műalkotások kompozíciós elemeinek célzott megfigyelése, tudatos 

színkeverés temperával, vízfestékkel. 

Igényesség a személyes tárgyak és környezet esztétikus alakítására. 

Ismeretek tapasztalati úton a mértani testekről, formaábrázolás 

(megközelítő hasonlósággal), vázlatszerű ábra készítése, tárgy, egyszerű 

makett készítése a tanuló által választott technikával. 

Ismeretek a szabványokkal, szerkesztésekkel kapcsolatban. 

Mérés, mértékegység és mérőeszköz megválasztásával, a mérési pontosság 

jelentőségét ismeri a tanuló. 

Egyszerű szakrajz (alaprajz, szabásminta) értelmezése, elkészítése. 

Törekvés munkája igényes kivitelezésére. 

 



 

 

INFORMATIKA 
 

 

Az információs kultúra alapjainak gyakorlatorientált megismerése a tanulókat hozzásegíti a 

munkájukhoz, az életvitelük alakításához szükséges információk korszerű, gyors 

megszerzéséhez, feldolgozásához és alkalmazásához. Az informatika tantárgy célja tudatosítani 

az informatikai eszközök szerepét, fontosságát az élet különböző területein. Az önálló 

számítástechnikai produktum (pl.: rajz, levél, névjegy stb.) létrehozásának élménye, az alkotás 

élményének biztosítása motiválja a tanulókat, a gyakorlat során egyre tudatosabban használják 

az informatikai eszközöket.  

A tantárgy a szakmai ismeretekhez kapcsolódó internetes és más tömegkommunikációs 

technikák alkalmazásának tudatos megismertetésével, új tartalmak felkutatására nevel. 

Ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom 

aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást nyújt a 

tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző,  

-feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a 

rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, 

működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és 

célszerű, értő módon való kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása. 

Az ismeretek elsajátítása során a tanulók megismerik és gyakorolják az informatikai 

eszközök tudatos használatát, rajzos-szöveges dokumentumok létrehozását, átalakítását, 

formázását. Megismerik a hatékony, céltudatos információszerzést az internetről, információ 

küldését és fogadását csoportos kommunikációs eszközök segítségével, internetes portálok, 

szöveges és képi információforrások használatát, tanulmányi feladatokhoz kereső kérdések 

megfogalmazását. A tanulók képessé válnak adatgyűjtésekre – játék az adatokkal, 

csoportosítások, rendezések, összehasonlítások.  

 

 

Kötelező előkészítő évfolyam 

 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az önismeret és társas kultúra fejlesztésében az 

internethasználattal összefüggő magatartási és etikai szabályok betartásával, a társadalmi 

kapcsolattartás elektronikus formáinak megismerésével. A médiatudatosság területén az 

informatikai eszközök használati szabályozásának, a függőség elkerülésének tudatos 

irányításával, az internetes tartalmak valóságtartalmának szűrésével kap eszközöket a tanuló a 

függőség elkerülésére.  

A tantárgy fontos szerepet tölt be a digitális kompetenciaterület fejlesztésében az 

informatikai eszközök használatának készségszintűvé emelésével, a gyakorlati élet minden 

területére kiterjedő felhasználás lehetőségeinek bemutatásával. 

 

 

Tematikai egység Számítógép alkalmazása 
Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás Kommunikációs készség. Problémamegoldó képesség. 

Érdeklődés az elektronikus információhordozók iránt. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 

A számítógép-használat nyújtotta lehetőségek felismerése és 

alkalmazása a mindennapi tevékenységekben. 

 



 

 

Az etikai szabályok ismerete és szem előtt tartása a világháló 

használatakor. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 A baleset-megelőzés szabályainak betartása. 

 Számítástechnikai eszközök kezelése. 

 Az iskolában használatos operációs rendszer ismerete, 

segédprogramok használata. 

 A számítógép használata a tanulásban, az ismeretszerzésben. 

 Szövegszerkesztési ismeretek. 

 Hardver eszközök fajtái, jellemzői. 

 

Ismeretek 

 Dokumentumkészítés. 

 Számítógéphez kapcsolódó eszközök használata (nyomtató, 

szkenner, digitális fényképezőgép, modem, CD, DVD-

lejátszó). 

 Könyvtárhasználat, dokumentumismeret. 

 A számítógép alkalmazása során felmerülő etikai és 

egészségügyi fenntartások. 

 

Tanulói tevékenység 

A géphasználat során felmerülő fogalmak értelmezése, 

rendszerezése. 

Az általában használatos dokumentumformák, szoftverek 

alkalmazása. 

Ikonok használata, egyszerű szöveg és rajzkészítés. 

Hálózatra kapcsolódás, kapcsolat bontása. 

Keresés kijelölt feladatra, dokumentum választása adott tantárgyi 

feladathoz, adott tartalmak, képek megkeresése keresőprogram 

segítségével, adatok értelmezése, felhasználása (menetrend, térkép). 

Nyers szöveg formázása: önéletrajz, rövid hivatalos levél elkészítése 

(nyomtatása). 

Levelezőprogram használata, levél küldése, fogadása, az 

udvariassági formulák ismerete és használata. 

A számítógéphez csatolható eszközök használata. 

Ismerkedés a könyvtári nyilvántartás számítógépes adatbázisaival.  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

– érzékszervi megismerések, 

– térbeli és időbeli tájékozódás, 

– irányított, tartós, tudatos figyelem, emlékezet tartóssága, 

mobilizálása, 

– problémamegoldó képesség, 

– finommotorika, gyors, pontos, koordinált mozgásos 

reagálóképesség. 

Magyar nyelv és 

irodalom: pontos 

szövegírás 

jelentősége, 

helyesírás. 

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

A számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatos fogalmak (szakkifejezések). 

 



 

 

Tematikai egység A számítógép használata során felmerülő etikai és 

technikai kérdések 

Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás A számítógép használata során fellépő problémák feltérképezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépet és tartozékait kíméletesen, szakszerűen használni. 

Balesetmentes, költségkímélő alkalmazás. 

A világhálóról szerzett és az általa feltett információt kritikával, 

fenntartással, felelősséggel kezelni. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Szakszerű eszközhasználat. 

 Egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismeretek. 

 A világháló használata a káros oldalak mellőzésével.  

 Önkorlátozás a számítógép használatának időtartamában. 

 

Ismeretek 

 A használt eszköz értéke és kíméletes alkalmazása. 

 Az alkalmazás során felmerülő etikai kérdések áttekintése. 

 A számítógép használata során szükséges egészségvédelmi 

feladatok.  

 Káros szokások kialakulásának megelőzése. 

 

Tanulói tevékenység 

A gép és a perifériák megfelelő használata. 

Az egészségkímélő géphasználat feltételeit számba venni, és 

alkalmazni. 

Etikai kódex közös összeállítása. A tilalmak számbavétele, 

indoklása. 

A számítógép-függőség kialakulásának megelőzése. 

Az agresszivitást erősítő játékok kerülése. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

– szóbeli és írásbeli kifejezőképesség, 

– figyelem terjedelme, pontossága, 

– emlékezet mobilizálása, 

– szabályalkalmazás, szabálykövetés, 

– összefüggés-felismerés, algoritmikus, problémamegoldó 

gondolkodás. 

Osztályfőnöki óra: 

káros hatások 

kivédése.  

 

Erkölcstan: 

adatvédelem, intimitás, 

tartózkodó viselkedés 

a virtuális térben is. 

 

Testnevelés és sport: 

egészségvédelem, 

állóképesség 

megőrzése, 

finommotorika. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: helyesírás, 

szókincs. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

A számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatos fogalmak (közösségi oldal, 

blog, csetelés, illegális letöltés, jogdíj). 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló képes a számítógépet biztonságosan, megfelelően működtetni. 

Képes a megismert alkalmazásokat kis segítséggel, önállóan használni. 

Képes célnak megfelelő produktumokat készíteni. 

Értékeli a szövegszerkesztő program előnyeit, érzékeli a 

szerkesztőprogramok gyakorlati hasznosságát. 

Képes saját és mások személyiségi, intim szféráját megvédeni. 

Képes önkorlátozásra, a káros tartalmak kerülésére. 



 

 

Ismeri és képes használni az iskolai és a lakóhelyi könyvtár állományait, 

és egyéb szolgáltatásait. 

Ismer és tudatosan használ a számítógép káros hatását csökkentő 

egyszerű mozgásgyakorlatokat. 

 



 

 

PÁLYAORIENTÁCIÓ 
 

 

A tantárgy fontos szerepet játszik a tanulók reális önismeretének és önbizalmának 

kialakításában, a tanulók aktív részvételével a munkavállalói kompetenciák és a 

munkavégzéssel kapcsolatos motiváció fejlesztésében. 

A tantárgy kiemelt célja a sikeres pályaválasztáshoz és életpálya-építéshez szükséges 

személyes aktivitások megtervezése, a motivációban szerepet játszó egyéni képességek és 

készségek felismerése, tudatosítása, a tanulásból a munka világába való átmenet előkészítése. 

A tantárgy célja, hogy a tanulóban felkeltse az érdeklődésének, fizikai és értelmi 

képességének megfelelő, lakóhelyén reálisan elérhető munkakör és munkavégzés iránti 

érdeklődést, segítse a választott munkaterülethez szükséges kompetenciák megismerését, 

igényelje ezek fejlesztését.  

A pályaorientáció során a tanuló megismeri a betölthető foglalkozásokat, a tanulható 

szakmákat és összeegyezteti azokat személyiségével, ambícióival.  

A pályaorientáció támogatja a tanulót abban, hogy megismerje a betölthető 

foglalkozásokat, tanulható szakmákat, és megpróbálja azokat összeegyeztetni saját 

személyiségével, ambícióival, lehetőségeivel. Megismeri és elsajátítja a munkavállalással és 

munkavégzéssel kapcsolatos ügyintézések, adminisztrációs teendők alapjait, felismeri ezek 

fontosságát. 

 

 

Kötelező előkészítő évfolyam 

 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az állampolgárságra és demokráciára nevelés 

területén a munkahelyi demokrácia és munkavállalói lehetőségek bemutatásával, az önismeret 

és társas kultúra területén az egyéni képességekhez mért pályaválasztás és szakmatanulás 

lehetőségeinek felismertetésében. 

A pályaorientáció feladata a munka világának bemutatása a lehető legszélesebb körben 

és az egyéni lehetőségek, a választott szakmai képzés megismertetése, megszerettetése. Fontos 

a munka fontosságának és a megtermelt értékeknek a felismerése, a munkavégzés 

megbecsülésére nevelés. Gazdasági és pénzügyi nevelés területén lényeges a munkavállalás és 

a munkavégzés szerepének felismerése a megélhetés megalapozásában, a munkahelyi feladatok 

ellátása és a munkahely megtartásának fontosságára nevelés. A tanulók megismerik a munka 

világának hazai és európai sajátosságait, jellemzőt, értékeit, a munkaerőpiac lehetőségeit, a 

különböző kultúrák munkavállalást, egyéni életutat befolyásoló hatását. 

A tantárgy az anyanyelvi kompetenciaterületet a munka világával kapcsolatos ismeretek 

körével, a szakmai nyelv megismertetésével segíti. Támogatja a munkahelyi kommunikáció 

megismerését, az önkifejezést a vállalt és ellátott feladatokkal kapcsolatban.  A szociális és 

állampolgári kompetenciaterület fejődését segíti a társadalmi munkamegosztás szerkezetének 

és okainak megismertetésével, a munkakörök egymásra utaltságának bemutatásával és az 

egyéni munkavállalói fontosság érzésének kialakításával. Fejleszti az önismeretet a 

munkaképesség, pályaalkalmasság és egyéni életpálya lehetőségének feltárásával. A 

kapcsolatteremtés és kapcsolattartás formáit bővíti a munkahelyi kommunikáció elvárt 

szabályainak és lehetőségeinek gyakorlásával. 

 



 

 

Tematikai egység Munkavállalói ismeretek 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Munkavállalás iránti igény. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Munkahely-kereséssel, munkavállalással, munkavégzéssel összefüggő 

ismeretek rendszerezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Munkaerőpiacon való érvényesüléséhez szükséges 

viselkedési formák, technikák, adminisztratív teendők. 

 Munkával kapcsolatos jogok és kötelességek, a munkaerő-

piaci szervezetek nyújtotta lehetőségek, támogatási formák, 

juttatások, szolgáltatások. 

 A munka világának hazai és európai sajátosságai, jellemzői, 

értékei, a munkaerőpiac lehetőségei. 

 Az egész életen át tartó tanulás és a folyamatos 

pályakorrekcióra való felkészülés.  

 Életpálya tudatos tervezése, az álláskeresési technikák 

megismertetése, gyakoroltatása, elsajátítása. 

 

Ismeretek 

 Munkahely-keresési ismeretek, munkafelvétel, 

 Munkavállalással kapcsolatos ügyintézési ismeretek, 

 Munkaegészségügyi ismeretek,  

 A munkahelyek szerkezete, felépítése, 

 Munkahelyi viselkedés, munkahelyi kapcsolatok,  

 A munkavégzés szervezése. 

 

Tanulói tevékenység 

Látogatás munkaügyi központba, ismerkedés az ügyintézéssel. 

Munkafelvételi adatlapok kitöltése, hivatalos adatok, iratok, erkölcsi 

bizonyítvány (TAJ-szám, adószám, bankszámlaszám, képzettség 

adatai). 

Önéletrajz készítése, állásinterjú gyakorlása. 

Munkaegészségügyi vizsgálaton történő részvétel. Munkaruha, 

védőruha, védőeszközök fontosságának megbeszélése. 

Munkavállalói jogok és kötelességek megbeszélése. 

Munkahelyi adminisztráció (jelenléti ív, fizetési jegyzék, 

munkahelyi igazolás, szabadságkérés, betegállomány igazolása). 

Munkahelyi kapcsolatok, problémakezelés gyakorlása 

(munkavezető, munkatársak, beosztottak szerepe). 

Iskolai időbeosztás és munkahelyi időbeosztás különbözőségének 

megbeszélése (szabadság, munkaidő, szünet, ebédidő, táppénz, 

túlóra, helyettesítés). 

Munkahelyváltással, munkakörváltással kapcsolatos ismeretek 

megbeszélése (felmondás, munkanélküliség, munkanélküli segély, 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 

 

Informatika: 

tájékozódás, 

adatgyűjtés a 

világhálón adott 

témával kapcsolatban, 

prezentáció készítése. 



 

 

álláskeresési lehetőségek, közmunka). 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 alkalmazkodás, szociabilitás, 

 önállóság, 

 motiváció, 

 szabálykövetés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Munkahely, munkaidő, szabadság, betegállomány, táppénz, segély, 

munkabér, bérjegyzék, felmondás és más, a munkavállalással kapcsolatos 

fogalmak, kifejezések. 

 

 

Tematikai egység Pályaorientáció 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Szakmaválasztás és szakmaelsajátítás iránti érdeklődés. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A választható szakmák, munkatevékenységek megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Reális önismeret és személyes jellemzők megismerése.  

 Személyes pályaalkalmasság feltárása.  

 Társas képességek megismerése.  

 Egyéni képesség és érdeklődés összehangolása. 

 Szakmák rendszerének, sajátosságainak megismerése. 

 Munkakedv felkeltése a reálisan választható szakmák és a képzési 

kínálat függvényében. 

 

Ismeretek 

 Az egyes szakterületeken dolgozók tevékenységének, a pályák, 

munkakörök sajátosságainak, a különböző szakmacsoportok 

tevékenységformáinak megismerése. 

 Különböző életpálya-lehetőségek bemutatása, pályatükrök 

megismerése, az egyéni alkalmasság és a munkatevékenység 

közötti megfelelés bemutatása. 

 Szakmai szerep kiválasztása, megfogalmazása, egyéni életpálya 

reális megtervezése.  

 Munkahelyi körülmények, munkafeltételek, saját alkalmasság 

mérlegelésének szempontjai. 

 Munkahelyi egészségvédelem szempontjai. 

 

Tanulói tevékenység 

Jól ismert szakmák jellemzőinek gyűjtése, szülők munkájának és a 

környék munkalehetőségeinek bemutatása. 

Információk gyűjtése a szakmákról, a munka világáról, hazai és 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés.  

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 

 

Természetismeret: 

egészségügyi 

alkalmasság (látás, 

hallás, állóképesség). 

 

Informatika: 

tájékozódás, 

adatgyűjtés a 

világhálón adott 

témával kapcsolatban. 



 

 

európai sajátosságokról. 

Egyéni pályaalkalmasságról, fizikai erőnlétről, terhelhetőségről, 

ügyességről tapasztalatok gyűjtése.  

Munkaerő-piaci lehetőségek, munkavállalást és egyéni életutat 

befolyásoló hatások gyűjtése, megbeszélése. 

Az egészséges munkahelyi környezet kritériumainak gyűjtése. 

Az egész életen át tartó tanulás és a folyamatos pályakorrekcióra 

való felkészülés érdekében az életpálya tudatos tervezésének, az 

álláskeresési technikák elsajátításának megismerése, gyakorlása. 

Elvégzett munka eredményeinek megtekintése, a munka értékének 

és szépségének felismerése (elkészült eszközök, megművelt kertek 

stb.). 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 esztétikai érzék, 

 önismeret, 

 motiváció, 

 precizitás, 

 önállóság. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szakmák és munkakörök megnevezései, a fizikai és mentális alkalmasság 

kifejezései. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló képes kiválasztani a szakmák és munkakörök rendszeréből a 

képességeinek és érdeklődésének megfelelő tevékenységet, motiválttá 

válik a szakma ismereteinek elsajátítása és a felnőttkori munkavégzés 

iránt. 

 



 

 

SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK 
 

 

A tantárgy célja az egyéni életpálya-elképzelések, az egészségügyi, fizikai és pszichikai 

tényezők alapján – a pályaválasztási döntés segítése. Megismerteti a választott szakmák 

munkakörülményeit, a munkahelyek szerkezetét, az álláslehetőségeket, a különböző 

szakmacsoportokat, foglalkozásokat, tevékenységformákat. A feltételek függvényében egy 

vagy több szakterületen gyakorlatorientált, általános szakmai ismereteket nyújt. 

A szakiskolában a szakmai alapozó oktatás keretében a tanulók az általános szakmai 

elméleti ismeretek elsajátítása mellett a gyakorlatban is megismerkednek a kiválasztott 

szakmacsoport jellemző technológiáival, a felhasznált anyagokkal, megismerik a 

szakmacsoportba tartozó szakképesítéseket és felkészülnek az Országos Képzési Jegyzékben 

szereplő konkrét szakképesítés vagy rész-szakképesítés kiválasztására. 

 

 

Kötelező előkészítő évfolyam 

 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelés területén a munkahelyeken, 

műhelyekben elvárt viselkedés megismertetésével, az önismeret és társas kapcsolati kultúra 

területén a munkatársi kapcsolatokban szokásos együttműködési képességek kialakításával, a 

munkavezetővel és a kollégákkal történő kapcsolattartás gyakorlásával. 

A testi és lelki egészségre nevelés területén a munkaképesség és állóképesség fejlesztése 

és megtartása érdekében a saját személyre vonatkozó ismeretek nyújtásával segíti a tanulókat. 

Megismerteti az egyes foglalkozások egészségügyi, fizikai és pszichikai kockázatait, ezek 

elkerülésének lehetőségeit és a sérülések, károsodások megelőzésének fontosságát. 

A felelősségvállalás másokért, önkéntesség területén segíti felismerni a munkavégzéssel 

összefüggő veszélyek elkerülését segítő technikákat, megalapozza a műhelyekben szükséges, 

szerszámokkal, tevékenységekkel kapcsolatos óvatosságot, odafigyelést a saját és a 

munkatársak épségét veszélyeztető tényezők és folyamatok elkerülésére. Az anyanyelvi 

kommunikáció fejlődését a tantárgy a szakmai nyelv gyakorlásával, a munkatársakkal és 

munkavezetővel szükséges önkifejezés segítésével és a munkafeladatok és utasítások 

megértésének támogatásával segíti. Elősegíti helyzethez illő szóhasználattal az információ 

kérését szóban és írásban, segít a vélemény, kritika, vita kulturált nyelvi formában történő 

megfogalmazásában. 

A szociális és állampolgári kompetencia területén erősíti az együttműködést, a 

munkafegyelem kialakulását, a felelősségvállalást, a társadalmi cselekvőképesség növelését, a 

szabálykövető magatartás elfogadását, az erőfeszítést, a monotóniatűrést a 

munkafolyamatokban, élethelyzetekben. Fizikai és szociális helyzetekben eredményes 

alkalmazkodást biztosító, szilárd szokásrendszert alakít ki. 

 

 

Tematikai egység Általános munkahelyi tűz- és balesetvédelem 
Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Óvatos magatartás kialakulása a nem ismert tárgyakkal és gépekkel 

kapcsolatban. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A munkahelyek és műhelyek használata rendjének és szabályainak 

megismerése, az önmaga és társai érdekében szükséges védő-, óvó 

előírások megismerése, fontosságuk felismertetése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Tűz- és balesetvédelmi előírások, műhelyhasználat rendjének 

megismerése. 

 Alapvető óvatosság kialakulása. 

 Műhelyben elvárt viselkedés szabályozása. 

 Tűz és baleset esetén szükséges teendők, mentések, 

értesítendők körének megismerése. 

 

Ismeretek 

 Veszélyes gépek, eszközök, tevékenységek. 

 Veszélyes alapanyagok, energiaforrások. 

 Munkaruha, védőruha, munkacipő, védő és óvó eszközök. 

 Elsősegélynyújtási alapismeretek, elsősegélyláda helye a 

műhelyben, tartalma. 

 Egészségvédelem a műhelyben, munkahelyen. 

 

Tanulói tevékenység 

Beszélgetés a tűz veszélyeiről, a munkagépek és munkaeszközök 

balesetet, sérülést okozó lehetőségeiről. 

Baleseti sérülés ellátásának szimulálása, elsősegélyláda tartalmának 

összeválogatása, alkalmazásának gyakorlása. 

Tűzvédelmi gyakorlat.  

Segélyhívások, segítségkérés helye, szimulálása, mentők, tűzoltók, 

rendőrség, segélyvonal. 

Különböző típusú munkavégzéshez alkalmas és nem alkalmas 

munkaruha, védőruha válogatása. 

Munkatevékenységekhez védő és óvó felszerelések kiválasztása. 

Védőfelszerelés helyes használatának bemutatása, kipróbálása. 

Munkaeszközök helyes megfogásának, átadásának gyakorlása. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 megfigyelőképesség, 

 óvatosság, 

 kooperációs készség. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 

 

Informatika: 

tájékozódás, 

adatgyűjtés a 

világhálón adott 

témával kapcsolatban, 

prezentáció készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Baleset, veszély, elsősegély, mentőláda, műhelyben használt eszközök, 

anyagok neve. 

 

 

Tematikai egység Közlekedési ismeretek 
Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Tömegközlekedési eszközök önálló, magabiztos igénybevétele. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A műhelyek és munkahelyek tömegközlekedéssel történő megközelítése 

lehetőségeinek megismerése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 A munkahely és lakóhely közötti önálló közlekedés 

biztonságosan és célszerűen. 

 Tömegközlekedési eszközök biztonságos és célszerű 

igénybevétele. 

 Menetrend alapján menetidő, átszállások ismerete. 

 Közlekedéshez szükséges menetidő és útvonal tartása. 

 

Ismeretek 

 Menetrend. 

 Átszállási lehetőségek.  

 Tömegközlekedési eszközök útvonala. 

 Lakóhely közlekedése. 

 Lakcím és munkahely, műhely címének pontos ismerete. 

 Bérletek, jegyek időbeli és térbeli hatályosságának ismerete. 

 

Tanulói tevékenység  

Útvonalak tervezése, baleset esetén kerülőutak tervezése. 

Közlekedési igazolványok, bérletek és jegyek szükség szerinti 

beszerzése. 

Menetidő kipróbálása, pontos érkezés a munkahelyre. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 figyelem, 

 önállóság, 

 együttműködési készség, 

 pontosság, 

 óvatosság. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés.  

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 

 

Informatika: 

tájékozódás, 

adatgyűjtés a 

világhálón adott 

témával kapcsolatban, 

prezentáció készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közlekedési eszközök neve, menetrend, menetidő, átszállás, jegyek, 

bérletek elnevezése, útvonal. 

 

 

Tematikai egység Műhelygyakorlatok 
Órakeret 

144 óra 

Előzetes tudás Tűz- és balesetvédelmi ismeretek, motiváltság a munkavégzésre. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Munkahelyen, műhelyben végezhető segítő feladatok, részmunkák 

végzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Munkahelyi műhelyben helyes viselkedési szabályok 

kialakítása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértelmezés, 



 

 

 Egy szakmacsoport közös szakmai gyakorlati ismereteinek, 

készségeinek, képességeinek fejlesztése. 

 A szükséges általános elméleti elemekkel való 

összekapcsolás. 

 A műhelyben szokásos és elvárt higiénés szokások 

elsajátítása. 

 A képzés céljától függően felkészítés az Országos Képzési 

Jegyzékben szereplő konkrét szakképesítés, rész-

szakképesítés vagy munkábaállást, életkezdést segítő 

ismeretek elsajátítására. 

 

Ismeretek 

 A műhely helységeinek, eszközeinek, rendjének, 

tisztántartásának megismerése, megnevezése. 

 A munkahely és műhely elvárt higiénés rendjének 

megismerése. 

 Jellemző technológiák, a felhasznált anyagok megismerése, 

megnevezése. 

 Munkafolyamat menetének megismerése. 

 A társadalmi, munkahelyi beilleszkedéshez szükséges 

viselkedésformák elsajátítása. 

 

Tanulói tevékenység 

A műhely elvárt és szükséges higiénés rendjének betartása. 

Az egyszerűbb kéziszerszámok, eszközök helyes fogási, használati 

módjának gyakorlása. 

Szükséges munkaruha, védőruha, munkacipő helyes viselésének 

gyakorlása, gondoskodás a tisztántartásról. 

A munkaműveletek kipróbálása, a helyes munkavégzési szokások 

kialakulásának megalapozása. 

Szerszámok tisztántartásának, szerszámok, anyagok tárolási 

szokásainak betartása. 

Munkavégzés közben a szükséges pihenőidő betartása. 

Helyes testtartás és fogások gyakorlása. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 praktikus készség, 

 kooperációs készség, 

 pontosság, precizitás, 

 irányított figyelem, óvatosság, 

 önállóság, önismeret. 

szövegelemzés.  

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 

 

Informatika: 

tájékozódás, 

adatgyűjtés a 

világhálón adott 

témával kapcsolatban, 

prezentáció készítése. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Műhelyben használt helyiségek, eszközök, anyagok nevei. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló az intézmény szakmai képzésének megfelelő területen jártas 

lesz a gyakorlati műhelyekben és munkahelyeken, elsajátítja a képzés 



 

 

során használatos alapvető segítő munkák és részfeladatok elemeit. 

Tájékozott lesz a munkavégzés során elvárt teljesítménnyel és saját 

képességeivel kapcsolatban. 

 

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 
 

 

Az enyhén értelmi fogyatékos fiatalok középfokú nevelésében-oktatásában jellemző a tudatos 

és rendszeres öntevékenység, önképzési igény valamennyi műveltségi terület, így a testnevelés 

és sport esetében is. Hangsúlyossá válik a munkavállaláshoz szükséges fizikai kondíció és az 

egésztudatosság beépülése a személyiségvonások rendszerébe, a motoros aktivitásban vezető 

szerephez jut a rekreativitás, a szabadidős fizikai tevékenység. Középfokú oktatásban részesülő 

enyhén értelmi fogyatékos fiatalok tehetséggondozásának egyik fő terepe a versenysport. 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az anyanyelvi kommunikáció – a 

beszédértés és a beszédprodukció fejlesztése terén, a testnevelés órákon, vagy szabadős 

sporttevékenységek keretében számos alkalom kínálkozik az auditíven érzékelt beszéd 

megértésére és a megértettek alkalmazására.  

A matematikai kompetencia fejlesztése indirektmódon, transzferhatások révén, 

funkcionális képességek, az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet fejlesztésével 

valósul meg. 

A természettudományos kompetencia a mindennapi élet természettudományi 

műveltségeként, egészségvédelmi, betegség- és baleset-megelőzési ismeretekként van jelen a 

testnevelés órákon.  

A kiemelt fejlesztési feladatok közül az erkölcsi, az önismereti, a másokért való 

felelősségvállalás valósulhat meg egyértelműen, de áttételesen szinte valamennyi nevelési 

célnak megfeleltethető a tantárgy. 

 

 

Kötelező előkészítő évfolyam 

 

A tantárgy sajátos fejlesztési célja az erő, az állóképesség, a gyorsaság és az ügyesség növelése, 

a motoros, kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése. 

További cél a helyzetfelismerő képesség fejlesztése, a komplex személyiségfejlesztés, a 

szociális és emocionális aspektus hangsúlyával. Fontos a motiváció felkeltése a szabadidő- és 

diáksportokra, a testnevelés és sportági ismeretek bővítésére, a preventív és egészségtudatos 

szokások kialakítására a tanulókban. 

A testnevelés kiemelten támogatja a biomechanikailag helyes testtartás kialakulását, 

szükség szerint a tartás javítását, korrekcióját.  

A tantárgy terápiás célja, hogy az enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatal kondicionális, 

koordinációs képességei és mozgásos cselekvésbiztonsága folyamatosan fejlődjék, erősítve a 

szocializációs, rehabilitációs folyamatokat, esélyt teremtve a munka világában való 

helytállásra. 

 

 

Tematikai egység Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 
Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás 
Bemelegítési technikák alkalmazása. 

Négy-nyolc ütemű gyakorlatok végrehajtása. 

Függeszkedés bordásfalon, kötélen, gyűrűn. 



 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. 

Testépítés természetes eszközökkel, egészségvédelemmel. 

Biomechanikailag helyes testtartás fenntartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Minőségelvű motoros tevékenységek tökéletesítése. 

 Sportági tevékenységre épülő kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztés. 

 Vízi biztonság megteremtése, a víz, mint az egyik őselem 

gyógyhatásainak tudatosítása. 

 

Ismeretek 

 A fittség és az edzettség kritériumai. 

 A terhelés élettani és pszichés értelmezése. 

 A nyolc évfolyamon tanultak elmélyítése, készségszintre 

emelése. 

 Gimnasztika. 

 Egyensúlygyakorlatok. 

 Küzdőgyakorlatok. 

 Zenére végzett gyakorlatok. 

 Légzőgyakorlatok. 

 

Tanulói tevékenység  

Differenciált, egyéni edzésterv készítése – segítséggel. 

Négy-nyolc ütemű szabadgyakorlatok szer nélkül és tornaszerekkel 

(labda, kötél, gyűrű, zsámoly, tornapad). 

Szereken történő célirányos mozgások: függeszkedések, mászások. 

Önállóan végzett bemelegítés (8-10 gyakorlatnyi). 

Bemelegítő mozgásanyag tervezése és kivitelezése. 

Biomechanikailag helyes testtartás fenntartása. 

Testépítés – minden izomcsoport harmonikus fejlesztése a gerinc és 

az ízületek védelmével. 

Tesztek, felmérések kizárólag diagnosztikus célzattal: 

 motoros (Cooper), 

 kardio-respiratorikus, 

 állóképesség, 

 erő, 

 izomerő, 

 állóképesség, 

 testösszetétel. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 döntési képesség, 

 térkihasználási képesség, 

 transzferhatások. 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

anyanyelv kifejező, 

informáló, felhívó 

funkcióinak 

alkalmazása közlés, 

megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 

 

Természetismeret: 

emberi test, 

egészséges életmód. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Speciális kifejezések az edzésekkel kapcsolatban. 

 



 

 

Tematikai egység Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 
Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás 

Alakzatváltozásokban való együttműködés.  

Egyensúlygyakorlatok végrehajtása egyensúlyvesztés nélkül.  

Erőfeszítésre és kitartásra való képesség fejlesztése. 

A tanult mozgáselemek önálló végrehajtására. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Természetes mozgásformák továbbfejlesztése. 

Sportágak technikai elemeinek megismerése. 

Célorientált motoros tevékenység kialakítása, gondolkodás, kreativitást 

fejlesztő motoros tanulás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Térbeli és energiabefektetésre vonatkozó tudatosság 

fejlesztése. 

 Tudatos helyzetfelismerő és feladatmegoldó képességek 

fejlesztése. 

 

Ismeretek 

 Új sportági ismeretek és rendszerek alapjai. 

 Mozgásos tapasztalatszerzés a néptánc, a történelmi táncok, 

társastánc és modern mozgáselemek tárából. 

 Rendgyakorlatok. 

 Torna. 

 Támaszgyakorlatok. 

 Mászás, vándormászás.  

 Függeszkedés, lendülés. 

 Guruló átfordulás előre-hátra, tigrisbukfenc. 

 Atlétikai elemek: 

 Járások, futások, dobások, ugrások, lökések, 

hajítások. 

 Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, változó iramú 

állórajttal. 

 Tánc: népi és régi stílusú táncok, új stílusú táncok, sport 

jellegű táncok megismerése. 

 Úszás. 

 A vízből mentés elemi szabályai. 

 

Tanulói tevékenység  

Természetes mozgások végrehajtása (sportág-specifikus jelleggel). 

Technikai és taktikai elemek véghezvitele (egyéni szintű) cselekvési 

biztonsággal 

Szervezést elősegítő gyakorlatok: rendgyakorlatok, alakzatok 

felvétele, menetelések, ellenvonulások, nyitódások, zárkózás, 

szakadozások. 

Térköz, távköz, takarás, igazodás, testfordulatok adott irányokba 

járás közben. 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

anyanyelv kifejező, 

informáló, felhívó 

funkcióinak 

alkalmazása közlés, 

megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 

 

Természetismeret: 

Emberi test. 

Helyes higiénés 

szokások. 

Balesetvédelem. 

 

Erkölcstan: 

versenyszellem, 

nyertes elismerése, 

szabályok betartása. 



 

 

Nyitódás, felzárkózás, felfejlődés, szakadozás. 

Soralkotások egyes és többes vonalban, oszlopban menetelés 

alakzatfelvétellel. 

Támaszgyakorlatok, függés- és egyensúlygyakorlatok talajon, 

padon, tornaszekrényen, gerendán, gyűrűn, bordásfalon. 

Mászás kötélen, vándormászás bordásfalon. 

Függeszkedés, lendülés, lengés, hintázás szereken. 

Guruló átfordulás előre-hátra, tigrisbukfenc gyakorlása. 

Járások, futások, dobások, ugrások, lökések, hajítások. 

Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, változó iramú állórajttal, 

verseny, időmérés. 

Tudatos, gyakorlati alapú tapasztalatszerzés a hazai és külföldi 

sportjátékok technikai és taktikai készletéből. 

Tánc, művészeti előadás és más mozgásformák alkalmazása az 

önreflexió és önkifejezés érdekében. 

Tánctanítás, tutorálás mozgásos programokban, gyakorlatokban. 

Úszás: gyors, mell, hátúszás saját tempóban, a pillangóúszás elemei, 

indulási és beérkezési technikák, vízi sportjátékok. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 instrukcióra gyors, pontos reagálás képessége, 

 imitációs és elemző képesség, 

 alkalmazkodási képesség, 

 a mozgás örömének átélése. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Balesetvédelemmel és baleset-megelőzéssel kapcsolatos fogalmak, 

támasz, átfordulás, tigrisbukfenc, ugróerő, lendület, gyorsítás, lassítás, 

rajtolás, átlépő technika, hajítás, dobás, lökés, vetés, start, fejes, forduló, a 

vízből mentés fogalomtára. 

 

 

Tematikai egység Játék 
Órakeret 

52 óra 

Előzetes tudás 

A játékok, feladatok szakszavainak értelmezése és azoknak megfelelő 

cselekvés. 

A labda céltudatos irányítása. 

A sportjátékok szabályainak betartása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Együttműködés, kooperáció elősegítése. 

Versenyszellem és a sportszerűség kialakítása és fenntartása. 

Élethosszig űzhető szabadidős tevékenységek megismertetése és 

megkedveltetése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Személyes és társas folyamatok pozitív alakítása a 

megismerésben, az értékelésben, az asszertivitásban, a 

sportszerűségben és a sikerorientáltságban. 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

anyanyelv kifejező, 

informáló, felhívó 



 

 

 Testnevelési és sport játékok stratégiai és taktikai elemeinek 

megismerése, szabályainak rendszere, szabálykövetés és 

kritikai értelmezés. 

 Csapatépítés. 

 Sportági előkészítő kreativitás és kooperativitás fejlesztése. 

 Inklúzióra, társadalmi integrációra előkészítés, érzékenyítés. 

 Érzelmek és motivációk szabályozásának megvalósítása. 

 Játékszabályok által döntésképesség és szabálytudat 

kialakítása. 

 Élményszerűség és öröm érzékeltetése a társas 

játéktevékenységben. 

 Személyes és társas folyamatok megélése. 

 A konfliktuskezelés ismerete és gyakorlata. 

 

Ismeretek 

 Dobó- és elfogójátékok. 

 Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel. 

 Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés védővel szemben. 

 Átadások helyben és mozgás közben. 

 Célba rúgó és célba dobó játékok. 

 Kosárlabda. 

 Labdarúgás. 

 Röplabda. 

 Kézlabda. 

 Küzdősportok (judo) – önvédelemi megközelítéssel. 

 Szabadidős teremjátékok. 

 

Tanulói tevékenység  

Dobó és elfogó játékok játszása. 

Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel (kidobós).  

Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés, védővel szemben, átadások 

helyben és mozgás közben, célba rúgó és célba dobó játékok. 

Küzdősportok (judo) – önvédelemi megközelítéssel (esések, 

gurulások, szabadulások). 

Szabadidős teremjátékok: gombfoci, asztali foci, darts, asztalitenisz, 

asztali hoki. 

Preventív játékok és tevékenységek vízben. 

Élethosszig végezhető szabadidős tevékenységek értése és 

reprodukciója. 

Tanulói kreativitásra alapozó motoros játékok. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 szabálytudat, 

 kooperativitás, 

 asszertivitás, 

 kudarc és győzelem sportszerű megélése. 

funkcióinak 

alkalmazása közlés, 

megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Játékok neve és szabályai, büntetődobás, büntetőrúgás, oldal-bedobás, 



 

 

sarokrúgás, szerelés, becsúsztatás, ívelés, feladás, sáncolás, csatár, 

középpályás, védő, kapus, kapáslövés, önvédelem, esés, gurulás, 

szabadulás. 

 

Tematikai egység Versenyzés 
Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás 
Együttműködés a csapattársakkal, versenytárssal. 

Az egyszerűsített sportági versenyszabályok betartása. 

A labdakezelési ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanulók képessé tétele egyszerűsített szabályokkal zajló versenyzésre: 

sor-és váltóversenyek és egyszerűsített sportági versenyek esetében. 

Olimpikonok, paralimpikonok tiszteletére nevelés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Sportági versenyek, versenytapasztalatok megszerzése a 

diáksport, élsport és szabadidősport terén. 

 Sportszerűség fogalmi jelentésének ismerete.  

 Az olimpia és sporttörténet nagy alakjai, emblematikus 

személyiségei, híres magyar és nemzetközi sportolók 

megismertetése a múltból és a jelenből. 

 Példakép (választás, a választás megindokolása).  

 

Ismeretek, indoklások 

 Egyénileg, párban és csoportosan végrehajtott 

versenyfeladatok, a sportági versenyek szabályainak, 

technikájának és taktikájának elemei. 

 Sorversenyek. Váltóversenyek. Futóiskola. Ugróiskola. 

Dobóversenyek. Kötélugró verseny. Kosárra dobó verseny. 

Labdavezetési verseny. Kidobó játék. Labdarúgás, 

kosárlabda, kézilabda, zsinórlabda játékok szabályainak 

megismerése. 

 Népi gyermek versenyjátékok, versenyfeladatok. 

 Küzdősportok elemei. 

 Az olimpiák története – sportidolok, paralimpia. 

 

Tanulói tevékenység 

Sportági versenyek – szükség szerinti egyszerűsített szabályokkal – 

gyakorlása. Váltóversenyek. 

Futóiskola – futóversenyek (gyors, kitartó, gát, staféta). 

Ugróiskola – magasugrás, távolugrás. 

Dobóversenyek (célba, távba különféle eszközökkel). 

Sorversenyek. Váltóversenyek. Dobóversenyek. Kötélugró verseny. 

Kosárra dobó verseny. Labdavezetési verseny. Kidobó játék. 

Labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, zsinórlabda játékok 

szabályszerű, csapatok közötti játéka. 

Népi gyermek versenyjátékok, versenyfeladatok (bigézés, 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

viszonyszavak; a 

versenyekhez, 

sporthoz kapcsolódó 

szakkifejezések 

tartalma, 

szókincsbővítés. 

 

Természetismeret: 

egészséges életmód. 

 

Informatika: képek, 

eredmények keresése 

honlapokon. 

 

Erkölcstan: önismeret 

– testi és lelki 

egészség. 



 

 

karikahajtás, dióleső, tojásba vágás, csizmadobáló). 

Úszóverseny egyszerűsített szabályokkal. 

Küzdősportok elemei – birkózás, keleti küzdősportok elemei. 

Sor- és váltóversenyek szabályainak ismerete és betartása.  

Egyszerűsített sportági versenyek ismerete és végrehajtása az írott 

és íratlan sportszerűségi szabályok betartásával. 

Példakép keresése híres magyar és nemzetközi sportolók és 

csapatok közül (képek, eredmények, versenyek látogatása, kulturált 

szurkolás). 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 szabálykövetés, szabálytartás, 

 egészséges versenyszellem, 

 kooperáció, 

 koordináció, 

 döntési és reagáló képesség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A játékok neve és szabályai; erőszakos, kíméletes, sportszerű, „fair play”, 

esélyegyenlőség, teljesítmény, olimpikon, paralimpia. 

 

 

Tematikai egység Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
A gyakorolt mozgáselemek, szabadidős tevékenységek ismerete. 

Egyszerű relaxáció gyakorlatok irányítás melletti elvégzése. 

Az egészséges életmód alapelemeinek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egészségfejlesztő mozgásos tevékenységformákra, 

egészségtudatosságra nevelés. 

Relaxációs gyakorlatok, mint az önsegítés eszközeinek tudatosítása. 

Higiénés ismeretek tudatos alkalmazására nevelés. 

A szabad levegőn végzett sportok egészségmegőrző szerepe. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Igénykeltés a mozgásban gazdag életformára, a terhelés 

alakítására és kontrolljára való képesség kialakítása. 

 Optimális testtömeg és fittség paramétereinek kialakítása 

és/vagy fenntartása. 

 A relaxáció és stresszoldás mint a lelki egészség 

megőrzésének egyik eszköze. 

 Életviteli alapelvek és szokásrendszerek: étrend, bioritmus, 

higiénia, médiatudatosság, szenvedélybetegségek hatásai a 

testi-lelki egészségre. 

 Primer prevenció és az életvezetés kapcsolatrendszere: 

szokások, egészségfejlesztés, egészségtudatosság. 

 Egyéni felelősség és döntés az egészséges életvitel és a 

szabadidős tevékenységek megvalósításában. 

Magyar nyelv és 

irodalom: gyermek- és 

ifjúsági irodalmi 

alkotások az egészség-

betegség témaköréből. 



 

 

 Biztonság és környezettudatosság. 

 Rendszeres testmozgás, sport egészségmegőrző hatása. 

 Önkontroll, önuralom. 

 Szabad térben végzett gyakorlatok végrehajtásának 

képessége –a védő-óvó intézkedések ismerete és gyakorlata 

(napsugárzás, kullancs, időjárásnak megfelelő ruházat). 

 A könnyített testnevelés individuális lehetőségének 

megteremtése.  

 A tanulók betegségtudatának, félénkségének, esetleges 

gátlásainak mérséklése, oldása egyéni sikerhez juttatásával. 

 

Ismeretek 

 Otthon is végezhető testgyakorlatok. 

 Táncok különféle műfajai. 

 Testi higiéné tartalmi elemei és azok mindennapi gyakorlata. 

 Relaxációs gyakorlatok. 

 Egészséges életmód alapelemei – étkezés, ruházat, pihenés, 

mozgás, a káros anyagok kerülése, betegségek megelőzése, 

prevenció, védőoltások szerepe. 

 Természetben űzhető sportok (balesetvédelem:  

kullancsveszély, a nap káros sugarai elleni védelem 

elsajátítása). 

 Kerékpározás, görkorcsolyázás. 

 Úszás természetes vizekben – csak engedélyezett és kijelölt 

helyen. 

 Könnyített testnevelés. 

 

Tanulói tevékenység  

Egészségfejlesztő motoros tevékenységformák – egyénileg, párban, 

csapatban. 

Otthon is végezhető testgyakorlatok (aerobic, talajtorna). 

Relaxációs gyakorlatok: légzőgyakorlatok, figyelemösszpontosító és 

lazító testtartások. 

Természetben űzhető sportok: labdajátékok, futóversenyek, túra, 

kocogás, tájfutás – balesetvédelem: kullancsveszély, a nap káros 

sugarai elleni védelem rendszeres elvégzése (krémezés, ruházat, 

ellenőrzés). 

Kerékpározás, görkorcsolyázás. 

Úszás természetes vizekben – csak engedélyezett és kijelölt helyen. 

Könnyített testnevelés: a tanulók egyéni állapotához, 

elváltozásaihoz igazodó gyakorlatok (a gyógytestnevelővel való 

konzultáció szerint, a tantervben foglalt, nem ellenjavallt 

gyakorlatok, feladatok végrehajtása). 

Testtartás-javító gyakorlatok: preventív és korrigáló feladatok 

megoldása sporteszközök alkalmazásával. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 egészségtudatosság, 

 mozgásigény, 



 

 

 a körülményekhez való alkalmazkodás, 

 a természet szeretete, fenntartható fejlődés. 

Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

Higiéné, relaxáció, edzettség, fittség, túra, bioritmus, gyógytestnevelés, 

korrekció, napsugárzás, UV-A és UV-B, kullancs, médiatudatosság, 

prevenció, drog, önuralom, önkontroll, testtartás, tájfutás, tájoló, térkép, 

terep, önkarbantartás, tréning, örömtréning. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

Menet- és ütemtartás, hosszabb távú egyenletes, lassú futás. 

Hatékony mozgásszabályozás, két-három mozgáselem összekapcsolása a 

gyakorlatok során, a gyakorolt mozgáselemeket, sportágakat szabad térben, 

más körülmények között is alkalmazni. 

A szergyakorlatok teljesítése, önálló végrehajtása a tanuló képessége 

szerint. 

Az ugróerő és súlypontemelkedés tudatos szabályozása. 

A tánc és a közös mozgás élményének élvezete. 

A tanuló képes: 

önállóan bemelegíteni; 

a sportot életritmusába beépíteni;  

legalább egy úszásnemet biztonságosan művelni; 

versenyjátékok, versenyfeladatok szakszavait értelmezni, és azoknak 

megfelelően cselekedni; 

labdát céltudatosan irányítani; 

labda- és sportjátékok szabályait betartani, a csapatszerepeket felismerni; 

a szabályok betartásával aktívan részt venni a közös játékokban, 

versenyekben; 

higiénés ismereteit rutinszerűen alkalmazni saját életterében; 

a relaxációs gyakorlatokat önsegítő rendszerében alkalmazni, nyugalmi és 

stresszhelyzetben szokásrendszerébe integrálni az egészségtudatos 

magatartásformákat. 

 



 

 

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA 
 

 

Az osztályfőnöki óra sajátos szerepet tölt be a tantárgyak rendszerében. Tartalmai, 

tevékenységei közvetlenül szolgálják a nevelést, mintegy szintetizálva az egyes tantárgyakban 

közvetített fejlesztési, nevelési célokat, az iskolai nevelési folyamatot, lehetőséget biztosítva a 

tanítási órákon elsajátítottak elmélyítésére, aktualizálására, a tudásanyagnak 

értékmozzanatokkal történő felruházására. 

Az osztályfőnöki óra az osztályfőnöki tevékenység tanórai kereteként, tematizáltan 

segíti a tanulók megismerését, az egyéni sajátosságokhoz illeszkedő személyiségfejlesztést.  

Célja fejleszteni – a konkrét tapasztalatok és élmények feldolgozásával, értelmezésével 

– a szociabilitást, a testi-lelki harmóniát, a tanulók társas, egyéni és iskolai kapcsolatait, a 

szabálytudat erősítését. Fontos, hogy hozzájáruljon – az egyéni szükségletek mentén – az 

énkép, az önértékelés alakításához, a közösen kialakított magatartási és viselkedési szokások 

elsajátításához, az önbizalom, az öntudatos és a környezetért is felelős magatartás, a világgal 

szembeni pozitív beállítódás, a demokrácia tisztelete, a tolerancia, az őszinte kommunikáció, 

az értelmes kockázatvállalás attitűdjeinek kialakulásához. 

Feladata erősíteni – a terápiás eljárások alkalmazásával –az önismeretet, az önelfogadást 

és az önfejlesztést, biztosítani a szociális érzékenység légkörét, a konfliktusok kezelésének 

konkrét megoldását helyzetgyakorlatokon, megélt, átélt élményeken keresztül. 

A tantárgy tudatosítja az értékek védelmével kapcsolatos felelősséget, bemutatja a 

közvetlen környezet humán értékeit.  

Az osztályfőnöki óra feladata, hogy kapaszkodókat adjon a serdülőkor testi-lelki 

változásaihoz – a tanuló számára lehetőséget adjon a saját élmények, vélemények 

megvitatására. 

Riportok, filmek, cikkek, tanulmányok értelmezésével, megvitatásával – saját élmény 

eseti bekapcsolásával – adjon pontos képet és iránymutatást az élvezeti szerek veszélyeiről, a 

deviáns magatartás következményeiről. 

A tanulók saját tapasztalatokat szereznek – események, történések közös elemzésével, 

egyéni gyűjtőmunkával – a felelős állampolgári viselkedésről, a környezettudatos, fenntartható 

fejlődésről. Felkészíti a tanulókat a pályaválasztásra, a reális életcélok megfogalmazására, a 

tanuló tapasztalatokat gyűjt a munka világáról, a szakmákról. 

A tantárgy feladata továbbá a vonzódások, lehetőségek mérlegelése – szakmatanulási 

lehetőségek a képességnek megfelelően –, a képességfejlesztés útjainak, módjainak 

számbavétele az életcélok elérése érdekében. 

 

 

Kötelező előkészítő évfolyam 

 

A tantárgy az erkölcsi nevelés terén, irodalmi művek, irodalmi szereplők megismerésén 

keresztül támogatást nyújt pozitív és negatív példák felismerésére, pozitív mintakövetésre; 

nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés területén hazánk múltjának, jelenének megismerésére 

az írók, költők szemével. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés terén szerepet játszik az olvasott szövegekben 

a közéletiség felismerésében, a múlt irodalmában a demokratikus jogokért való küzdelem 

megjelenésének nyomon követésében. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése területen fontos szerepet tölt be a tantárgy, 

a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztésével segíti a társas érintkezést. Az önismeretet 

fejleszti a tanórai teljesítmények értékelésével, folyamatos visszajelzéssel, segíti a saját 

személyiség megismerését az improvizatív és irányított szerepjátékokkal, tanórai munkával. 



 

 

A testi és lelki egészségre nevelésben az egészséges és tudatos életmód jellemzőinek 

megismerésével ismeretterjesztő és irodalmi szövegekben, ezek felismerésével, saját személyre 

vonatkozó lehetőségek megfogalmazásával vesz részt. 

A családi életre nevelést az irodalmi művekben megismert pozitív és negatív 

családpéldák, családmodellek, erkölcsi normák felismertetése, közös megfogalmazás, 

véleménynyilvánítás gyakorlása erősíti. 

A felelősségvállalás másokért, önkéntesség területet támogatja a személyiségfejlesztő 

nevelés során megjelenő odafigyelés, elfogadás, együttérzés, segítés irányított megbeszélése 

irodalmi művek kapcsán, illetve ezek gyakoroltatása szituációs játékokban, szerepjátékokban. 

A fenntarthatóság, környezettudatosság terület egyre tudatosabbá válik a helyes 

szokásrend következetes alakítása során különböző életterekben (osztály, iskola, könyvtár, 

színház stb.). 

A pályaorientáció területét támogatja a munka világáról szóló ismeretterjesztő, irodalmi 

művek elemzésével, megbeszélésével, saját lehetőségek és motivációk összevetésével. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés területen komplex ismereteket nyújt az egyén, a család, 

a társadalom gazdasági lehetőségeinek bemutatásával a tanulóknak a tulajdonviszonyok, az 

érdekérvényesítés, a munkamegosztás, családi élet, hivatalos ügyintézés, gazdálkodás stb. 

témakörökben. 

A médiatudatosságra nevelést segíti az ismeretszerzési, művelődési, önkifejező 

kapcsolatteremtési lehetőségek, infokommunikációs eszközök igénybevételének 

gyakorlásával. 

A tanulás tanítása területet támogatja az egyénre szabott motiváció, egyéni tanulási 

módok feltárásával, egyénre szabott értékeléssel, az önálló ismeretszerzési képességek 

fejlesztésével. 

A kulcskompetenciák közül az anyanyelvi kommunikáció hangsúlyos, a tantárgy tanítási 

tartalmait felhasználva, az egyéni különbségeket figyelembe véve kell szerepet kapnia az 

önkifejezésnek, a beszédértés és a beszédprodukció fejlesztésének. 

A szociális és állampolgári kompetencia fejlődését, a társadalmi beilleszkedést a kellő 

önismeret alakításával tudja a tantárgy segíteni. 

 

 

Tematikai egység Beilleszkedés – Alkalmazkodás 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Helyes értékválasztás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Reális pályatervezés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 A szabályok elfogadása. 

 Helyes napirend kialakítása.  

 Az önálló tanulás egyre nagyobb aránya. 

 Felkészülés a szakmatanulásra. 

 Érzelmi azonosulás, megértés az elődök tettei iránt.  

 Szolidaritás a rászorulókkal szemben. 

 Aktív részvétel a lakóközösség és iskolaközösség életében. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés.  

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 

 

Szakmai alapozó 



 

 

 

Ismeretek 

 Tanulói jogok és kötelezettségek. Házirend. 

 Tűz- és balesetvédelem. 

 Napirend. Tanórán kívüli elfoglaltságok. 

 Tanulás és tudás.  

 Új tantárgyak megismerése.  

 Gyakorlati tantárgyakkal kapcsolatos képességek 

feltérképezése (kézügyesség, kitartás, pontosság, 

megbízhatóság). 

 Helyismeret. 

 Közvetlen lakókörnyezetben, iskola szervezésében 

végezhető önkéntes munka végzése. 

 

Tanulói tevékenység 

A házirenddel kapcsolatos kérdések megvitatása (kérdések 

megfogalmazása). 

A szabályok megvitatása. 

Időbeosztás, órarend. Hatékonyság ellenőrzése. 

Saját tanulási stratégia megkeresése, az előnyök és hátrányok 

mérlegelésével. 

Kérdések megfogalmazása az új tantárgyakkal kapcsolatban 

(pályaorientáció, alkalmasság).  

Beszámoló az önálló tanulásról és a tanulópárok 

együttműködésének tapasztalatairól. 

Kapcsolatépítés, aktív együttműködés. 

A lehetőségek és képességek felmérése, saját képességek 

tudatosítása a pályaválasztás érdekében (tesztek, pályaválasztási 

tanácsadó). 

Kutatómunka a közvetlen környezet múltjáról (könyvtári 

kutatómunka, Helytörténeti Múzeum, kiállítás megtekintése). 

Tanulmányi kirándulás, intézménylátogatás, kapcsolatfelvétel a 

rászorulók megsegítése érdekében (gyermekintézmény, 

idősgondozás, állatgondozás, parkgondozás, ünnepi műsor előadása 

stb.). 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

– akusztikus figyelem, 

– szerialitás. 

ismeretek: 

pályaválasztással 

kapcsolatos ismeretek. 

 

Pályaorientáció: 

pályaválasztással 

kapcsolatos ismeretek. 

 

Informatika: 

tájékozódás a 

világhálón. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Egyéni tanulás, tanulócsoport, kötelező tanóra, igazolt-igazolatlan 

hiányzás, legális munkavégzés, feketemunka, helytörténet, múlt, 

közelmúlt, együttérzés, önkéntesség, önfeláldozás, karitatív tevékenység, 

hatékony tanulás, önellenőrzés, rátermettség, viszonzás nélkül, szívesen. 

 

 

Tematikai egység Önismeret – Testi és lelki egészség 
Órakeret 

14 óra 



 

 

Előzetes tudás A tanuló saját jó és rossz tulajdonságainak ismerete. 

Mondanivaló megfogalmazása összefüggően, több mondatban. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Mondanivaló árnyalt közlése szóban és írásban.  

Lényeges és lényegtelen körülmény egyre biztosabb megállapítása. 

Törekvés a káros szokások kijavítására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Reális önismeret.  

 Sérelmeiről beszél a tanuló.  

 A kritika elviselése, kiállás a saját vélemény mellett. 

 Hatékony és konstruktív részvétel a szűkebb környezet 

életében. 

 A káros szenvedélyek kialakulásának elkerülése. 

 Segítségkérés módjának és helyének megismerése. 

 Segélykérő telefonszámok ismerete. 

 

Ismeretek 

 Önjellemzés, reális önértékelés. 

 Lelki bántalmak, sérelmek következményei. 

 Milyennek látom társaimat, ők hogy látnak engem? 

 Az emberi természet megnyilvánulása, a helyes életvezetés 

kialakítása. 

 Negatív tulajdonságok számbavétele. 

 Veszélyeztető tényezők, a káros hatások kivédése, 

kialakulásuk megelőzése.  

 Dohányzás (aktív – passzív). 

 Alkoholizmus, káros közösségek hatása (galeri, szekta).  

 

Tanulói tevékenység 

Saját tulajdonságok számbavétele, feltérképezése (külső- és belső 

tulajdonságok), fénykép nézegetése: régi – új, mi változott? 

Önjellemzés készítése és megismertetése a társakkal (önkritika). 

Javaslatok és tervkészítés a hibajavításra. 

Jó – rossz, helyes – helytelen, hiba – bűn bemutatása 

helyzetgyakorlatokban, állásfoglalás, reakció megbeszélése. 

Ellenszenv, rokonszenv, őszinteség, hazugság, választás, döntés, 

helyzetek megoldása, a választott megoldás indoklása. 

Jellemzés készítése véletlenszerűen kiválasztott társról, a kapott 

jellemzés elfogadása, vagy elutasítása. 

Saját élmények a felmerülő témával kapcsolatban (szóbeli 

beszámolók). 

Szituációs gyakorlatok a káros hatásokkal való találkozásokról, 

hogyan lehet kikerülni a fenti helyzeteket (alkohol, cigaretta és drog 

visszautasítása), a napirend és az egészséges életmód segítségével. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 

 

Természetismeret: 

egészséges életmód. 



 

 

 akusztikus figyelem,  

 emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs 

használata önálló írás esetén, tanult nyelvtani szabályok 

alkalmazása, 

 emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás, 

 szerialitás. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 
Konfliktuskezelés, egészségmegőrzés, szabálykövetés, játékszenvedély, 

függőségkerülés, elhárítás, önjellemzés, önkritika, tervkészítés, 

feszültségoldás, megelőzés, realitás. 

 

 

Tematikai egység Aktuális témák 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A tanuló saját környezetének ismerete, az események számontartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyéni és társadalmi ünnepek ismerete, számontartása. 

Mások ünnepeinek megismerése, elfogadása (tolerancia), ünneplésének 

a tisztelet megadása. 

Aktív részvétel az intézmény és lakóhely életében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Szűkebb és tágabb közösségének ismerete.  

 Aktivitás, együttműködés. 

 

Ismeretek 

 Egyéni és közösségi ünnepek, események ismerete. 

 A közösség építése érdekében saját teendőinek 

feltérképezése. 

 

Tanulói tevékenység 

Az intézmény (iskola, munkahely) hagyományainak, történetének 

megismerése. 

A választott szakma története, hagyományai, alkotásai, eszközei 

körében tájékozódás. 

Tanulmányi séta, kirándulás, múzeumlátogatás. 

A tapasztalatok, ismeretek rendszerezése. 

Aktív részvétel ünnepeken (családi és közösségi alkalmakon), az 

ünnepnek megfelelő szokások, külsőségek megtartása (meghívó, 

plakátkészítés, vendégvárással kapcsolatos teendők, ünnepi 

műsorban szerepvállalás, fényképezés, beszámoló szóban, írásban 

az eseményről). 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

 akusztikus figyelem,  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés.  

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 

 

Informatika: 

tájékozódás, 

adatgyűjtés a 

világhálón adott 

témával kapcsolatban, 

prezentáció készítése, 

plakát, meghívó az 

ünnepekre. 



 

 

 emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs 

használata önálló írás esetén, tanult nyelvtani szabályok 

alkalmazása, 

 emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás, 

 szerialitás. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az ünnepekkel, eseményekkel kapcsolatos fogalmak köre. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló képes iskolai munkáit a tanult szabályok szerint végezni. 

Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni. 

Képes meggyőzni, kulturáltan véleményt megfogalmazni, empatikusan 

együttműködni beszédpartnerével. 

Képes iskolai munkáit a tanult szabályok szerint végezni. 

Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni. 

Képes meggyőzni, kulturáltan véleményt megfogalmazni, empatikusan 

együttműködni beszédpartnerével.  

A környezet és az értékek megismerése alapján azonosulás, elfogadás és 

szolidaritás az aktuális helyzetekben. 

Képes felismerni az ünnepek és ünneplés helyét és értékét az egyén és a 

közösség életében. 

Képes megismerni az aktív közreműködés és részvétel élményét, emlékeket 

gyűjteni, dokumentálni. 

 



 

 

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK  

NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA 

OKJ SZERINTI RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS OKTATÁSÁHOZ 

ALKALMAZANDÓ 9-10. ÉVFOLYAMOS KÖZISMERETI 

KERETTANTERVE 
 

 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára, az OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

készült közismereti kerettanterv céljaiban, feladataiban és az ezekre épülő további tartalmakban 

figyelembe veszi a jövőben várható társadalmi, gazdasági változásokat, valamint az ezzel 

összefüggésben megjelenő, a köznevelés egészére vonatkozó célokat és feladatokat. A 

kerettantervi rendszer az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében is prioritásként értelmezi 

azokat a személyiség-, készség- és képességfejlesztési tartalmakat, amelyek az egyén és a 

társadalom számára egyaránt nélkülözhetetlenek. (A tantárgyi kerettantervek összeállítása 

során a teljes rendelkezésre álló órakeret felosztásra került a tematikai egységek között. A 

nevelőtestületnek azonban jogszabályban biztosított lehetősége van a tematikai egységek 

óraszámának 10%-os csökkentésére, és ennek felhasználásával az esetleges helyi sajátosságok 

érvényesítésére.) 

A célok és feladatok meghatározása a Nemzeti Alaptanterven és a Sajátos nevelési 

igényű tanulók oktatására vonatkozó irányelveken alapul. 

 

 

Célok és feladatok 
 

A speciális szakiskolai iskolai oktatás felkészíti a tanulókat az egész életen át tartó tanulásra, a 

munkaerőpiacon való eredményes részvételre, a sikeres munkaerő-piaci és társadalmi 

integrációra. 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók közismereti oktatásának a speciális szakiskolai 

képzésben kiemelt célja támogatni a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását és a 

sikeres szakmai vizsgára való felkészülést, gyakorlási-kipróbálási lehetőséget adni a társadalmi 

beilleszkedés, az önálló életvezetési technikák, a társadalmi cselekvőképesség, a 

személyiségstruktúra megszilárdítására. 

A szakiskolai képzés gyakorlási-kipróbálási lehetőséget teremt a társadalmi normáknak 

megfelelő életmód, életvitel szervezéséhez, vezetéséhez. Támogatja a személyiség komplex, 

harmonikus fejlődését, az önismeret, az önbizalom és a megfelelő önértékelés megerősödését, 

segíti a kognitív funkciók, az érzékelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás további 

fejlődését, teret enged a helyes és kívánatos társas kapcsolatok, viselkedési normák, szociális 

interakciók gyakorlásának. 

 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok 
 

Erkölcsi nevelés terén a tanulók erkölcsi érzékének továbbfejlesztése, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, 

társadalmi beilleszkedésük elősegítése zajlik. 

A szabálykövető magatartás érvényesítése a mindennapi gyakorlatban, az érzelem, az 

értelem és a cselekvés összefüggésének tudatosításával, az erkölcsi meggyőződés és az erkölcsi 

cselekvés kívánatos összhangjának felismertetésével valósul meg. Segíti az érzelem, az értelem 

és a cselekvés összefüggésének tudatosítását a nemzedékek közötti és a kortársi kapcsolatok 



 

 

megerősítésével, az állampolgári ismeretek gyakorlati értelmezésével, a mindennapi életvitellel 

összefüggő praktikus tudás nyújtásával. 

A folyamat végén az enyhén értelmi fogyatékos tanuló képes lesz cselekedetei 

következményeinek belátására, a mások iránti felelősség és felelősségvállalás érzékelésére. 

Kibontakozik a közösségi élettel kapcsolatos igazságérzete, társaival és az őt körülvevő 

személyekkel szembeni elfogadása, segítőkészsége. Magatartásában fejlődik az önfegyelem, a 

másokat megillető tisztelet megadása és tevékenységeiben a kívánatos mértéktartás. Feladatai 

és munkatevékenységei során megerősödik kötelességtudata. 

A nemzeti azonosságtudat és hazafias nevelés segíti a magyar történelemre és 

hagyományokra, hazájára való büszkeség kialakulását, a más népek, azok kultúrája iránti 

érdeklődés és tisztelet megnyilvánulását azzal, hogy támogatja a tanuló aktív részvételét 

szűkebb környezetének megemlékezésein, a történelmi múlthoz kapcsolódó ünnepeken. A 

társadalom, a társadalmi jelenségek megítélése fókuszba kerül, a tanulót a pályaválasztási és 

önálló életkezdési ismeretei, motivációja segíti abban, hogy reális képet kapjon a társadalomban 

elfoglalt-elfoglalható helyéről. 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés terén felkészül a társadalmi elvárásoknak 

megfelelő kötelezettségek és jogok gyakorlására, megismeri és szükség szerint igénybe veszi 

az önérvényesítés intézményes lehetőségeit. Iskolai keretekben gyakorolja a demokratikus 

jogokat és megismeri a demokrácia szabályait. Az iskola az egyéni adottságokhoz és 

lehetőségekhez mérten biztosítja a tanuló részvételét a helyi civil társadalom életében, azért, 

hogy fogékony legyen a társadalom jelenségei, problémái iránt. 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése területén az enyhén értelmi fogyatékos 

tanulóban kialakul a felnőtt élethez kötődő reális énképe, megismeri és kontrollálni tudja a 

viselkedését. A társas kapcsolatok tudatosan megfigyelt visszajelzései alapján továbbfejlődik 

önértékelése, önbizalma. Kialakul a társakkal, ismerős és ismeretlen környezettel szembeni 

bizalom és bizalmatlanság megfelelő egyensúlya. A serdülőkorban, mint a személyiség 

kialakulásának döntő szakaszában, az életkorból adódó problémák kezelése érdekében kiemelt 

szerepet kapnak a feszültségek, a szorongás, a stressz, a fáradtság oldásának technikái, annak 

felismerése és leírása, hogy a tanuló önmaga hogyan változik, alakul. Az elképzelések, vágyak, 

tervek a felnőtt szerepekről – a felnőttkori önmaga megvalósításáról – akkor lesznek reálisak, 

ha a tanuló képes a kudarcok tűrésére, tanulságaik feldolgozására, hasznosítására. 

A testi és lelki egészségre nevelés támogatja a tanuló tudatos törekvését az egészséges 

életmódra, a testi és lelki egyensúly megőrzésére. Igénnyé válik a testi épség megóvása és a 

sérülések elkerülése. A mindennapos testedzés megalapozza a munkavégzéshez elenged-

hetetlen fizikai állóképesség megszerzését és megőrzését. A pedagógus lehetőséget ad a 

tanulónak felismerni és elkerülni a káros szenvedélyeket, a testi, szellemi és lelki érettség 

elérésével megerősödik sikeres társadalmi beilleszkedésének lehetősége. A pedagógus feladata 

felhívni a tanuló figyelmét a rendszeres és bőséges táplálkozás, a táplálék összetevőinek, 

minőségének megfigyelésére, megteremteni az egészségvédelem és a szociális gondoskodás 

gyakorlatát az iskolában, felhívni a figyelmet a rendszeres mozgás, a megjelenés, a küllem, az 

ápoltság összefüggéseire. 

A családi életre nevelést segíti, hogy a tanuló a középfokú oktatás időszakában 

megismeri a harmonikus családi mintákat és a családi együttélés szabályait. A hétköznapi 

élethelyzetek megbeszélése, gyakorlása segíti a párkapcsolatok megismerését, felelős 

párkapcsolat kialakítását, az együttlét, a szakítás felelősségét, kultúráját. 

A támogatást nyújtó társadalmi, egészségügyi rendszerek megismerése, a konfliktusok 

kezelési lehetőségeinek, az érzelmi bizonytalanságoknak, a magánéleti krízishelyzeteknek a 

felismerése a felnőttkorba lépő fiatalok számára támpontokat nyújt az érzelmi élet válságaiban. 

A felelősségvállalás másokért és önkéntesség területén a tanuló tapasztalatai bővülnek 

a társadalom tagjainak különbözőségéről, megerősödik benne az elfogadás érzése, a másság 



 

 

elfogadása, a betegség, a sérült és a fogyatékos emberek iránti együttérző, segítő magatartás 

kialakítása. A pedagógus feladata lehetőséget teremteni arra, hogy fejlődjön a tanulóban az 

önkéntes segítségnyújtás igénye, amelyben megismeri és megéli a saját személyének 

fontosságát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, az egymásrautaltságot. A szociális 

érzékenység, az együttműködés, a problémamegoldás, az önkéntes feladatvállalás és a 

megoldás képességének kialakulása, az alkalmazás általánossá válása a mindennapi életben, a 

munka világában is támogatja a beilleszkedést. 

A fenntarthatóságot, környezettudatosságot segítik azok a helyzetek, amelyekben a 

tanuló felismerheti, hogy az emberiség összefogása szükséges a környezet épségének 

megóvása, a természet védelme érdekében. 

A pedagógiai helyzetekben cselekedeteit, azok hatását személyesen is megtapasztalja, 

belátja a környezeti ártalmak és az emberi élet szükségleteit, összefüggéseit. A környezeti 

ártalmak számbavétele, a védekezés lehetőségeinek kipróbálása, a takarékosságnak, a 

szükségletekhez igazított szokásrendnek a megismerése teszi lehetővé a mindennapi 

alkalmazást, azt, hogy fejlődjön az önálló élettel kapcsolatosan az egészséges és esztétikus 

környezet és élettér kialakításának és megóvásának igénye. 

A pályaorientáció területén a tanuló reális önértékeléssel megismeri munkaerő-piaci 

lehetőségeit, a társadalmi munkamegosztás alapjait. Képességeinek, lehetőségeinek és érdeklő-

désének figyelembevételével pályát választ, megismeri és motiválttá válik a céljai elérése 

érdekében szükséges képességek fejlesztésében. 

A gazdasági és pénzügyi nevelés terén a tanuló felkészül a változó gazdasági környezet 

lehetőségeihez történő alkalmazkodásra, megismeri a családi munkamegosztást, gazdálkodást, 

felismeri, hogy milyen az ésszerű, beosztó felhasználás, takarékosság. A folyamatban kiemelt 

szerepet kap a figyelem ráirányítása a tanuló saját felelősségére a javakkal való ésszerű 

gazdálkodásban, a pénz világában és a fogyasztás területén. 

A tanuló a pedagógiai folyamatban és a valóságban is kipróbálhatja az ügyintézés útjait, 

a segítségkérés lehetőségeit a lakhatás, a munkavállalás, a lakóhelyi, közösségi ügyintézés 

terén, tapasztalatokat szerezhet a döntései közvetlen és közvetett következményeinek és 

kockázatainak mérlegelésében. 

A médiatudatosságra nevelés különös jelentőséget kap a médiumok használatának 

előtérbe kerülése, a tanulás, az önművelés területein történő felhasználása miatt. A média-

tudatos magatartás a mindennapokban, a munka világában való tájékozódás szolgálatában azt 

jelenti, hogy a tanulónak megfelelő gyakorlata alakul ki az információhordozók megválasz-

tásában, használatában, megismeri a hétköznapi élet során szerepüket az ismeretek, a fontos 

információk megszerzésében, fejlődik képessége az óvatosság területén és az információk 

hitelességének ellenőrzésében, vigyáz személyes adatainak védelmére, mértéktartó az eszközök 

használatában. 

A tanulás tanítása terület a tanuló számára lehetőséget ad az egyénre szabott, 

képességeknek megfelelő motivációra és a folyamatos fenntartásra az ismeretszerzésben. Segít 

elfogadni és megismerni a környezet folyamatos változását, fenntartani az igényt és képességet 

a tevékenységekkel és munkavégzéssel kapcsolatos ismeretek bővítésére a munkaerő-piaci és 

a társadalmi integráció elérése érdekében. 

 

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 
 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknak is fel kell készülniük a munkavállalásra, a változások 

kezelésére és a későbbi tanulásra is. Kompetenciákkal a társadalmi integráció, az önálló 

életvezetés és a felnőttkori munkaerő-piaci helytállás érdekében nekik is rendelkezniük kell. A 

valamiben kompetens fiatal tudja, hogy adott esetben mit kell tennie; tudása van róla, képes azt 



 

 

megtenni; kialakult a megfelelő képessége, és meg is akarja tenni, mert megfelelő attitűddel 

rendelkezik. 

A kulcskompetencia különböző szintű kompetenciák rendszere – fejlesztésük egymásra 

épülő, tervezhető. Az alapkészségek kialakításához szükséges kompetenciák a jövőben való 

boldogulás várható igényei szerint kiegészülnek más olyan kompetenciákkal, amelyek a 

társadalomban való sikeres részvételhez, az egész életen át tartó tanuláshoz szükségesek. Ezek 

a kulcskompetenciák, amelyek nemcsak egyes tantárgyakhoz köthetőek. Kialakításuk, 

fejlesztésük a köznevelés feladataként az enyhén értelmi fogyatékos tanulókat nevelő-oktató 

intézményekben is elvárásként jelenik meg. 

Egy-egy terület fejlesztési feladatai valamennyi kompetenciát mozgósíthatják, illetve 

számos terület tartalmainak feldolgozása valamennyi kompetencia fejlesztésére hatással lehet. 

Az egyes területek kijelölik, hogy mely kulcskompetenciák fejlesztését célozzák meg a 

fejlesztési feladatok megvalósítása folyamán. 

A 9–10. évfolyamon jellemzően fejlesztendő kulcskompetenciák meghatározhatóak, 

azonban egyénenként eltérő összetevők fejlesztésére helyeződik a hangsúly – az enyhén értelmi 

fogyatékos tanulók esetében ez különösen jellemző. Ezért a szakértői bizottságok és a 

gyógypedagógusok képességekre, részképességekre vonatkozó vizsgálati eredményeire is 

támaszkodva differenciált, egyénre szabott programokon keresztül érhető el a tanulási képesség 

egyénileg különböző szintre fejlesztése. 

A tanuló az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen elsajátítja a társas, a 

társadalmi érintkezéshez, kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz szükséges kommunikációs 

formákat, megerősödik beszédértése és beszédprodukciója. Fejlődik szöveg- és 

véleményalkotási képessége. Kommunikációja körülményeknek megfelelő alakítására, továbbá 

az egyéni racionális és sikeres vita stratégiáinak kialakítására és használatára törekszik. A 

hétköznapi helyzetekben a magyar helyesírás szabályait követve old meg írásos feladatokat. 

Az idegen nyelvi kommunikáció kompetenciaterületen a tanuló a tanult nyelv alapvető, 

mindennapi élethelyzetek egyszerű fogalmait, kommunikációs fordulatait felismeri, 

alkalmazza. Törekszik a tanult idegen nyelvi kultúra minél árnyaltabb megismerésére. 

Matematikai kompetenciaterületen a mindennapi élethelyzetekben szükséges kognitív 

funkciók fejlesztésére fókuszál a terület. Bővül a biztonságot nyújtó ismeretek köre. A 

pedagógus gyakorlati tevékenységekkel folyamatosan segíti a tér- és időbeli viszonyok 

megerősítését, a mértékegységek egyre biztosabb használatát, a pénzkezelést és a szakmai 

ismeretek matematikai kompetenciát igénylő területeinek elsajátítását. A matematikai 

kompetencia birtokában az enyhén értelmi fogyatékos tanuló rendelkezik azzal a képességgel, 

hogy a környező világ mennyiségi és térbeli viszonyait felfedezze, képessé válik arra, hogy a 

tapasztalások útján megszerzett matematikai tudást praktikusan fel tudja használni a társadalmi 

lét különböző területein. Felismer egyszerű ok-okozati összefüggéseket, logikai kapcsolatokat 

és törekszik ezek pontos megfogalmazására. 

A természettudományos és technikai kompetencia területen az enyhén értelmi 

fogyatékos tanulóknál a gyakorlati jellegű természettudományi műveltség kialakítása folyik, a 

mindennapi életben előforduló természettudományos jelenségek körében a felhasználói 

tájékozottság elérése, az egységes természettudományos világkép kialakítása a cél. A tanuló 

ismereteinek segítségével, a megfelelő módszerek felhasználásával képes leírni és magyarázni 

a természet egyszerűbb jelenségeit és folyamatait. Érzékeny a hazai és globális természeti 

környezeti problémák iránt. Képes és kész saját életében környezettudatos döntések 

meghozatalára. Megismeri az ember szerepét a gazdaság környezetkárosító hatásának 

kialakulásában, megérti, hogy a környezeti katasztrófák elkerülhetők. A tanuló megfigyeli és 

értelmezi a mindennapi élethez köthető természeti jelenségeket. Gyakorlattá válik az 

egészségvédelemmel és betegségmegelőzéssel kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővül a 

környezet megismerésére való igénye és képessége. 



 

 

A digitális kompetencia azt jelenti, hogy a tanuló képességeinek megfelelő szinten 

alkalmazza az infokommunikációs eszközöket a tanulás, a kapcsolattartás, a szórakozás és 

ismeretszerzés területén. Képes adott céllal és adott szempontok alapján dokumentumokat 

választani informatikai eszközök segítségével. Az egyéni sajátosságokat és az informális 

társadalmi elvárásokat figyelembe véve középpontban a munkához, az életvitelhez és a 

szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó praktikus ismeretszerzés és készségfejlesztés áll. 

A szociális és állampolgári kompetencia segíti az enyhén értelmi fogyatékos tanulót 

abban, hogy megtalálja helyét, feladatát a családi és a társadalmi munkamegosztásban. Az 

állampolgári kompetenciák fejlesztése az enyhén értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai-

pszichológiai jellemzőit figyelembe véve zajlik úgy, hogy a pedagógus a tartalmakat 

sajátélményű tevékenységek formájában gyakoroltatva biztosítja. A tanuló felkészül a 

közügyekben való aktív részvételre, képessé válik a családi munkamegosztásban a felnőtt 

szerepre, felkészül a társadalmi lét munkavállalási és állampolgári szerepeinek betöltésére. 

Bővülnek ismeretei a közügyekben való részvétel szabályairól, saját érdekeinek képviseletéről, 

az önérvényesítés és az ehhez történő segítségkérés lehetőségeiről. Gyakorolja a közösségi 

viselkedést az iskolai környezet lehetőségeinek igénybevételével. 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia területén a tanuló felismeri reális 

lehetőségeit, képességeinek határait, megtanulja, kitűzött céljai elérése érdekében, megfelelő 

formában kérni és elfogadni mások segítségét. 

Felismeri a korának megfelelő élethelyzetekben a számára kedvező lehetőségeket és él 

azokkal, tájékozódik a pénz világában. Fejlődnek az életvezetési, munkavégzési, munkavállalói 

technikákra vonatkozó kompetenciái (tervezés, szervezés, ellenőrzés, értékelés, becslés, döntés, 

irányítás képessége, hierarchiatűrés képessége, megbízhatóság, felelősség- és kötelességtudat, 

tenni akarás). A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetenciához szükséges ismeretek, 

képességek és attitűdök alakítása, formálása a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve 

lehetséges. A tanítási-tanulási folyamatban az enyhén értelmi fogyatékos tanuló minden esetben 

saját cselekedeteinek tükrében ismeri fel lehetőségeit, próbálja elérni céljait. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség terén a tanuló érdeklődésének 

megfelelően motivált tevékenységeiben a kreativitásra, részt vesz alkotások létrehozásában, 

nyitottá válik művészeti alkotások befogadására. Az ötletgazdagság, a kíváncsiság és az 

alkotókedv kialakulásában nagy szerepe van a motivációnak és az érzelmeknek is. 

A hatékony, önálló tanulás kompetenciaterületen a tanuló igénybe vesz minden, 

képességeihez mérten elsajátított kultúrtechnikai eszközt új ismeretek, információk 

elsajátítására, megismerésére. Tud segítséget kérni új ismeret elsajátítására, mer kérdezni és 

képes csoportos munkában részt venni. 

Az önálló, hatékony tanulásra képes tanuló képes közös munkában, csoportban 

dolgozni. 

 

 

Tantárgyak és óraszámok 
 

Az OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához kapcsolódó enyhén értelmi fogyatékos tanulók 

nevelő-oktató munkáját ellátó speciális szakiskola 9-10. évfolyamának tantárgyi rendszere. (A 

9. évfolyamot megelőzi az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó 

speciális szakiskola kötelező előkészítő évfolyama.) 

 

 

Műveltségi terület Tantárgy neve 
9–10. évfolyam 

(átlag heti időkeret) 
2 tanéves óraszám 



 

 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Magyar nyelv és 

irodalom 
1 71 

Matematika Matematika 2 142 

Ember és társadalom Erkölcstan 1 71 

Informatika Informatika 1 71 

Testnevelés és sport Testnevelés és sport 5 355 

 Osztályfőnöki óra 1 71 

Közismeret összesen 11 864 

További szabad közismereti időkeret 1,5 108 

Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 21 1491 

További szabad szakmai időkeret (szabad sáv) 2 142 

Összefüggő szakmai gyakorlat 70 70 

Az éves óraszám megadásánál 9. évfolyamon 36 héttel, 10. évfolyamon 35 héttel számolunk. 

 

 

Egységesség és differenciálás 
 

Az egységesség és a differenciálás érvényesítésének megvalósítását a pedagógiai gyakorlatban 

az adaptív oktatás jellemzőinek ismerete és annak alkalmazása teszi lehetővé. Az oktatási 

folyamat akkor adaptív, ha a megvalósítása során a differenciálás és az egységesség elve 

egyaránt érvényesül. Az adaptív oktatás gondolata, a megvalósítás gyakorlata az egymástól 

különböző tanulók egyszerre történő, eredményes tanításának ellentmondását oldja fel. Egy 

olyan tanári gondolat- és tevékenységrendszert kínál, amely a tanulók egyéni sajátosságainak 

figyelembevételére épülve egyszerre biztosítja a differenciálás egyéni fejlesztő hatását és a 

pedagógiai gyakorlatban megjelenő egységességet. 

Az adaptív oktatás feltételei között egyenrangúan szerepelnek a tanulói sajátosságok – 

a tanuló tudása, az aktivitásra való készenléte, az önálló munkavégzés és az együttműködés 

terén való fejlettsége, helyzete a társas kapcsolatrendszerben – és a tanulók számára leginkább 

kedvező tanulásszervezési formák: a frontális munka, a csoportmunka, a párban folyó tanulás, 

az egyéni munka, az individualizált munka. 

A pedagógiai differenciálás hátterében az a törekvés húzódik meg, hogy az egységes 

tartalmi szabályozás keretei között minden tanuló a neki megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesülhessen optimális fejlődése, egyéni teljesítőképességének teljes kibontakoztatása 

érdekében. A differenciálásnak nélkülözhetetlen és sok variációban alkalmazott eszköz-

együttesként kell megjelennie. 

A sajátos nevelési igényű tanulók hatékony oktatása, nevelése érdekében többszintű és 

változatos differenciálást kell megvalósítani – mind a gyógypedagógiai intézményi, mind az 

integrált nevelés szervezeti formák esetén – a csoportba sorolás, a célok, a tartalom, a 

követelmények, a szervezési módok és eszközök vonatkozásában egyaránt. 

A megfelelő oktatási módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az 

egyéni lehetőségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás 

különböző lehetőségei során a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges 

tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket.  A 

differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják ugyanakkor az egyes területeken 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 

csökkentését, megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában (az együttnevelésre 

vonatkozóan is), fejlesztésében részt vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, 



 

 

empátia, továbbá az együttneveléshez szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a 

differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű 

tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, 

ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából 

individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma 

megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik különböző szakemberekkel, a 

gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos 

nevelési igényű tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális 

tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, 

életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés. 

Az adaptív oktatás gyakorlati megvalósításának két kulcsmozzanata van. Az egyik a 

bemeneti jellemzők köre, melyek alapjaiban kijelölik az egyéni utat, illetve az annak 

bejárásához vezető stratégia megvalósítandó pedagógiai mozzanatait. A másik a kimeneti 

elvárások köre, melyek a prognosztizálható fejlesztés/fejlődés kritériumainak, a kimeneti 

követelmények meghatározásához nyújtanak segítséget. 

A bemenetnél, az iskolai, oktatási folyamat kezdetén a sajátos nevelési igény pontos, 

egyénre szabott feltárása szükséges, a képességstruktúra, a lényegi személyiségvonások, a 

szocializációs funkciók területeinek feltérképezésével. A feltárás a gyógypedagógia, a 

pszichológia módszereivel történik. A funkcionális képességek (az észlelés, az emlékezet, a 

figyelem, a gondolkodás), a tanult képességek (a kommunikációs, a kognitív, a cselekvés, a 

szocializációs képességek), a család legjellemzőbb mutatói, a családi szocializáció színterei, a 

kommunikációs, célracionális, dramaturgiai tevékenységrendszer, az interakciók és struktúrák 

rendszere együtt jelenthetik a gyermeki szükségletek megfogalmazásának alapjait. Erre lehet 

építeni az egyéni út meghatározását, a pedagógiai diagnózist, a stratégiát és terápiát. 

A kimeneti elvárások – a pedagógiai folyamatban a tanulók egyéni jellemzőit, 

fejleszthetőségi sajátosságait mindvégig figyelembe véve – a társadalmi szükségletből 

vezethetők le. A társadalmi szükséglet meghatározásához kiindulópontot a társadalom leírása 

jelenti, a jelen és a belátható jövő társadalma sajátosságainak számbavétele. Ez azt jelenti, hogy 

a klasszikus tudásközlés mellett az információrobbanás korszakának jellemzőjeként az 

integratív, interpretatív szerepet is figyelembe véve lehet az iskola helyi nevelési rendszerét a 

társadalom szocializációs közegének modelljeként tekinteni. 

Így a fejlesztési, nevelési, oktatási, képzési rendszerben érvényesíthetők a következő 

jellemzők: (a) a nevelés mint kapcsolat, az értékek, a tudás, a cselekvési minták közvetlen 

cseréje; (b) az identitás és önismeret mint szocializációs cél; (c) párbeszéd, megoldáskeresés, 

értékelés, válogatás, kritika, közvetlen megfigyelés, kipróbálás mint tipikus tevékenységek és 

(d) a kíváncsiság mint motiváció. 

A mindennapi pedagógiai gyakorlat kialakításához, amely a bemeneti feltárás és 

kimeneti elvárás közötti fejlesztésre fókuszál, az egyéni és társadalmi szükségletek által 

meghatározott, az egységesség és a differenciálás megvalósítását biztosító adaptív oktatás 

megvalósításához konkrét útmutatást adnak a Módszertani segédlet, az Értékelési elvek és 

eljárások részek. 

 

 

Értékelési elvek és eljárások 
 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a folyamatos vagy szakaszos 

pedagógiai diagnosztizálás. Szolgálja a korrigáló, kompenzáló tartalmak, eljárások, terápiás 

eszközök tervezését, megelőzheti a további – másodlagos – tünetek megjelenését. Lehetőséget 

ad a fiziológiai funkciók zavarának korrigálásához, kompenzálásához, a funkcionális 



 

 

képességek csökkenéséből, a funkciók fejletlenségéből eredő zavarok kezeléséhez, a szociális 

szféra akadályozottságából származó hátrányok csökkentéséhez. 

 

 

Az értékelés célja és feladata  

 

Az értékelés célja visszajelzést adni a tanuló, a csoport és az oktatás-nevelés valamennyi érintett 

szereplője számára a tanulónak az oktatási-nevelési folyamatban elért fejlődéséről. Az értékelés 

többet jelent a pillanatnyi állapotjelzésnél. Elvárható, hogy rámutasson a további fejlődés 

érdekében a tanuló és a pedagógus számára a szükséges tennivalókra – ily módon válik a 

tanulási kudarc elkerülésének eszközévé, és hatással lehet az enyhén értelmi fogyatékos tanuló 

önértékelésére és a társakkal végzett tevékenységének, együttműködésének reális értékelésére. 

Előnye, hogy érvényesül az értékelés tanulási motivációt erősítő, támogató funkciója. 

 

Az értékelés alapelvei 

 

 Az egyénre fókuszáló értékelés a tanuló önmagához mért fejlődésére irányuljon. 

 Személyre szóló, fejlesztő, támogató értékelés valósuljon meg, amely a pedagógus 

számára is kijelöli a további tennivalókat az oktatási folyamatban. 

 A fejlesztő értékelés az oktatás eredményességét növelő, a tanulók egyéni fejlődését 

támogató értékelés. 

 Reális alapokra épülő kvalitatív és kritériumorientált értékelés valósuljon meg, 

amely fejlesztően hat a tanulók önértékelésére. 

 Egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési-

értékelési eljárások alkalmazása szükséges. 

 Az értékelés akkor tölti be szerepét a fejlesztési folyamatban, ha rendelkezésre 

állnak megfelelő mérőeszközök és ezeket alkalmazza is a pedagógus. 

 A rendszeres és megfelelő időben történő értékelés hatékonysága felerősödik. 

Az önbizalomhiánnyal küzdő enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára ideális 

tanítási-tanulási környezetet teremt a támogató érzelmi klímában megnyilvánuló reflektív tanári 

magatartás.  

 

Az értékelési formák 

 

A minőségi értékelés minőségi tanuláshoz vezet. Az oktatás eredményességét növelő, a tanulók 

egyéni fejlődését támogató minőségi értékelés a fejlesztő értékelés. 

A pedagógiában hagyományosan kialakult értékelési formák a diagnosztikus, a 

szummatív és a formatív értékelés. 

 Diagnosztikus (helyzetfeltáró) értékelés történik a tanulók tudásszintjének 

felmérésekor – például év elején, vagy iskolába kerüléskor.  

 A szummatív (összegző-lezáró) értékelés a tanulmányok összegző értékelését jelenti 

(témazáró, vagy tanév végi értékelés). Formáját tekintve lehet szóbeli, írásbeli 

teljesítményhez vagy gyakorlathoz kapcsolódó értékelés. 

 A formatív értékelésre, amely a tanítás-tanulást kísérő leggyakrabban alkalmazott 

értékelési forma, minden tanítási órán, valamennyi szakaszban folyamatosan nyílik 

lehetőség. A formális értékelés a legalkalmasabb arra, hogy felhívja a figyelmet a 

tanuló és a pedagógus számára is a korrekciós lehetőség biztosítására, illetve annak 

időszerűségére vagy éppen szükségszerűségére. A formatív értékelés azonnali 

korrekciót tesz lehetővé, így a tanulási folyamatban alkalmazása felértékelődik. 



 

 

Az értékelési formák közül valamennyi alkalmazásának helye van az enyhén értelmi 

fogyatékos tanulók tevékenységeinek, eredményeinek minősítése során a fejlesztési 

folyamatban, az iskolai tanulmányokban való előrehaladás szintre, terjedelemre, időbeli 

ütemezésre vonatkozó megfelelőségének vizsgálatában. A pedagógus a tanulói teljesítményt a 

pedagógiai gyakorlatban ma elfogadott ötfokozatú skálán érdemjegy adásával helyezi el, ezzel 

visszajelzést ad a tanulónak. Az értékelés során a megfelelő szint elérése a továbbhaladás 

feltétele is egyben, amit a tanterv követelmény-előfeltétel rendszere szabályoz. 

 

Kulcskompetenciák és értékelés 

 

Az értékelés a napi pedagógiai rutin része, a kompetencia-fejlesztés eszköze. A tanulói 

tevékenység, felkészülés, egyéni, vagy csoportos munkában való részvétel, szóbeli vagy 

írásbeli munka ellenőrzése kapcsán kinyilvánított elismerés vagy elégedetlenség kifejeződése. 

Az értékelés történhet érdemjegyekkel, pontgyűjtéssel vagy a helyi szokásokhoz igazodó más 

módszerekkel. Értékelés a biztató mosoly, az elismerő megjegyzés is. Fontos, hogy minden 

alkalommal kísérje szöveges értékelés – ezzel a pedagógus a tanulók számára pontosítja a 

további fejlődéshez szükséges tennivalókat, erősíti motivációjukat, gazdagítja a kompetencia 

fejlődésével kapcsolatos megértésüket, árnyalja szókincsüket. Ha a tanulásban való 

előrehaladásnak, mint a kitűzött cél megközelítésének az értékelésébe bevonjuk a tanulókat is, 

akkor önértékelési képességüket, szociális kompetenciájukat fejlesztjük, befolyásoljuk ön- és 

társismeretüket, erősítjük mások megértésének képességét, empátiájukat, elfogadási 

készségüket. 

A tantárgyak és a tantárgyi tartalmak fejlesztési céljai az ellenőrzés és értékelés 

megvalósítási lehetőségeit gazdagítják. Van, ahol a fejlesztés eredménye a tevékenységek 

elvégzésének szintjén mérhető, más tantárgy esetében a készségek vagy a képességek szintjét 

értékeljük. A matematikai kompetenciák a problémamegoldó gondolkodás, a műveletvégzés, 

adekvát tevékenységek elvégzésének szintjeihez viszonyítva mérhetőek, az anyanyelvi 

kommunikáció a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, a beszédértés, a szövegértés és 

szövegalkotás szintjei közötti viszonyításra alkalmas feladatokkal, eszközökkel vált mérhetővé. 

Az idegen nyelvi kommunikáció kompetenciaterület a kompetenciák összetevőinek állapota és 

fejlettsége – pl. a beszédbátorság, a kiejtés tisztasága, a megfelelő szóismeret és szókincs – 

szintén könnyen mérhető. A fejlettségi szint ismeretében a pedagógus az értékelés során 

tudatosíthatja a tanulók tudásukról való tudását – metakogníció, a tervezett továbblépés és a 

fejlesztésről a tanulókkal való kommunikáció a saját helyzetük megítélését teszi átláthatóvá – 

ez a kulcskompetenciák fejlesztési folyamatának lényege. 

Nem minden kompetencia bontható könnyen szintekre és mérhető egyértelműen. A 

pedagógus feladata, hogy a tartalomtól és fejlesztési céltól függően adekvát viszonyítási, 

értékelési rendszert építsen ki és alkalmazzon. 

Az iskolák pedagógiai programja tartalmazza az intézmény értékelési elveit, módszereit. 

Az értékeléshez kapcsolódó eljárásrendszert a pedagógusok folyamatosan fejlesztik. Ezek a 

pedagógusok körében terjedve közkinccsé válhatnak, s lehetőség nyílik a tantárgyak 

sajátosságaihoz igazodó módosítás, aktualizálás után kipróbálásukra, bevezetésükre. Mindezt 

egy innovációs folyamat részeként élik meg a pedagógusok. Közös tudásként alkalmazva az 

értékelés így a minőség megőrzésének, a minőségbiztosításnak, a minőségfejlesztésnek a 

részévé válik. 

 

 

 

 

Módszertani segédlet 



 

 

 

Itt néhány olyan, nem csupán módszertant érintő szempontot villantunk fel, amely a tanulást, 

egyben a pedagógus munkáját eredményesebbé teheti. A klasszikus három kérdés az oktatás 

kapcsán: Mit tanítsunk? Kinek tanítunk? és Hogyan tanítsunk? 

A „mit” kérdésre a válasz a tanterv maga. A 2012-es NAT és a ráépülő kerettanterv az 

utóbbi évtizedek pedagógiai óhajtását valósíthatja meg: „Ne tananyagot (sok esetben egyetlen 

tankönyvet) tanítson, hanem képességeket fejlesszen az iskola!” 

A kerettanterv segít abban, hogy a tervezőmunka fókuszában a képességek fejlesztése 

álljon – valamennyi műveltségi terület feltárja a fejlesztési területekkel lehetséges kapcsolatait: 

azt keresi, hogy milyen mértékben szolgálja a műveltségi terület céljait megjelenítő tantárgy az 

egyes műveltségi területek körébe tartozó, az oktatási folyamat szakaszaira lebontott fejlesztési 

célokat, és ezt valamennyi műveltségi terület esetében megteszi. Másrészt: a műveltségi 

területekhez kapcsolódó tartalmakkal a kulcskompetenciák fejlesztését veszi célba – ennek 

eredményeként a tanulók olyan feladatokban tevékenykednek, amelyek felé érdeklődéssel 

fordulnak és a már meglevő készségeiket más kontextusban gyakorolva próbálgatják – 

képességeik eközben fejlődnek, míg a tanuló egyszer csak ráébred, hogy ez a fajta tanulás öröm, 

sikerhez, általa önként megszerzett tudáshoz vezet, amely emeli önértékelését és a jövőbeni 

sikert is előfeltételezi: fő szerepe a tapasztalatszerzésnek van. 

A javasolt tanulásszervezés a csoportos, páros, tanulásszervezési módot részesíti 

előnyben, amellyel adott esetben jól megfér az egyéni munka vagy a frontális óraelem is – a 

hangsúlyeltolódás a lényeg! A helyi tantervek összeállításakor a szaktárgyi 

munkaközösségeknek, a megvalósítás folyamatában pedig a pedagógusoknak együtt kell 

gondolkodni, konzultálni, alkotó teamként működni, amikor arról döntenek, mit is fognak 

tanítani.  

 

Kinek tanítunk? 

 

Ez a kerettanterv sajátos nevelési igényű, enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült. 

A fogyatékossági típushoz tartozó gyerekek sajátosságegyüttese széles spektrumú. Csatlakozó 

problémáikat, nem múló tanulási nehézségeiket szakértői véleményben követheti nyomon a 

pedagógus. Közös sajátosságuk az értelmi funkciók elsődleges sérülése, a megismerő funkciók 

gyengesége. Valamennyi enyhén értelmi fogyatékos tanulónál általánosan megállapítható a téri 

orientáció, a finommotorika, a figyelemkoncentráció, a bonyolultabb gondolkodási folyamatok, 

a beszéd- és kommunikációs képesség, valamint a szociális alkalmazkodás fejlődésének eltérő 

mértékű zavara. 

A speciális szakiskolai képzés számára elvárás, hogy fokozza toleranciakészségét a 

nagyobb mértékű egyéni alkalmazkodás és esélykiegyenlítő korrekciós nevelési hatások 

biztosításával. Ezért az enyhén értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai nevelésében részt 

vevő iskolákban az egyéni egészségügyi habilitációs rehabilitációs fejlesztő foglalkozások 

mellett valamennyi tanóra az egyéni fejlődési tervek korrekciós céljaival összhangban járul 

hozzá a tanulók fejlesztéséhez. Ez az igény a pedagógus tanórai felkészülését is befolyásolja, 

hiszen több szempontot egyeztetve kell terveznie a tanulók és a saját tanórai tevékenységét. 

 

Hogyan tanítsunk? 

 

A tantárgy-pedagógiák gazdag módszertani kínálatot nyújtanak. A pedagógus-továbbképzések 

feladata a tanítók és tanárok módszertani kultúrájának bővítése, eszköztárának gazdagítása. Itt 

csupán néhány szempontra hívjuk fel a célcsoport pedagógusainak figyelmét. 

 Mikor jó egy módszer? Akkor jó, ha hatékony és eredményes. Csak a megfelelő helyen 

és módon alkalmazott módszer eredményes. Ismerjünk meg minél több módszert, 



 

 

alkalmazzuk ezeket váltogatva – a legjobb módszer is unalmassá válhat!  

 Tanítsuk meg tanulni a gyerekeket! Tanítsuk meg a tanuláshoz szükséges módszereket, 

pl. információszerzés, adatgyűjtés, lejegyzés, a fontos részek kiemelése, szavak 

aláhúzása, műveleti sorrend, kérdésfeltevés, ellenőrzés, rajz készítése – ezzel eszközt 

adunk a tanuláshoz.  

 Figyelemfejlesztő játékokat, gyakorlatokat, feladatokat végeztessünk napi 

rendszerességgel! 

 Memorizálással lassan, de biztosan fejleszthető a memória! Tananyaghoz kapcsolódva 

vagy szabadidős programok, játék kapcsán fejlesszük az enyhén értelmi fogyatékos 

gyermekek emlékezetét! 

 Legyen stratégiájuk a tanuláshoz! Tanítsuk meg, hogy a rövid távú memóriából hogyan 

juttathatják a hosszú távú memóriába az új ismereteket: ismételgetéssel, az új elemet a 

régiek közé illesztve kontextus kereséssel – tanultam-e már hasonlót? Ez a technika a 

régi és az új ismereteket puzzle-játék-szerűen rendezi össze: a meglevő részletek 

segítenek az illeszkedési pontok felismerésében. 

 Készítsenek a gyerekek gondolattérképet, ennek kulcsszavai is segítik a későbbiekben 

a felidézést! 

 A szemléltetést gondosan tervezzük! Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 

részletes magyarázattal maradandó élményt, tudást nyújt. 

 A motiváció biztosítása minden tanuló számára fontos, a figyelemzavarral küzdő 

tanulónak különösen. A motiváció kísérje végig a tanítási folyamatot – nem csak az óra 

elején van funkciója! Adjuk meg a feladatválasztás lehetőségét! A motiváció 

fenntartásában – mivel sikerre vezeti a tanulót –segítőnk a fejlesztő értékelés is. 

 Igyekezzünk megismerni tanulóinkat, beszélgessünk tanítványainkkal, hallgassuk őket 

érdeklődéssel! 

 Csak biztos tudásra építhetünk. A lemaradók felzárkóztatására szánjunk időt! 

 Tanítsunk a tanulóknak kooperatív technikákat! Szervezzünk csoportmunkát, ha 

rendszeresen dolgoznak együtt a tanulók, felszabadultan, hatékonyan fognak közösen 

tevékenykedni. 

 A közvetlen tanulói tevékenykedés megvalósulására szervezzünk a tantárgyhoz, 

témához illeszkedő sok játékot, modellezést, tevékenységet, szerepjátékot. Így a tanulók 

közvetlen aktivitás révén tesznek szert tudásra. 

 Teremtsünk minél több tantermen, iskolán kívüli, élményszámba menő tanulási 

programot! 

 

 



 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
9–10. évfolyam 

 

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy a speciális szakiskolában az irodalmi élmény nyújtása 

mellett az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének legfontosabb eszköze. Alapvető feladata, 

hogy a tanulók szövegalkotási tudásának gyarapításával képessé váljanak a társadalmi 

kommunikációra, az önkifejezésre. Legfontosabb célok: 

– A tanuló készüljön fel a társas-társadalmi együttéléshez szükséges nyelvi képességek 

elsajátítására, beállítódásokra, a kulturált nyelvi magatartásra. 

– Rendelkezzen közvetlen környezetében az emberi-, tárgyi viszonyrendszerekben 

történő eligazodáshoz szükséges beszédképességgel. 

– A beszéd formai és tartalmi oldalának fejlesztése: a tiszta artikuláció, a 

kommunikációs biztonságérzet kialakítása, 

– Az anyanyelvű írásbeliség normáihoz alkalmazkodó – képességekkel adekvát – 

szövegalkotás, 

– Alakuljon ki eszköztudás, a kultúrtechnikák alkalmazásának gyakorlásával és 

használatával. 

– Jelentősen bővül aktív és passzív szókincse a felnőtt élet, a munkavállalás és végzés 

valamint a szakmai munka területén 

– Irodalmi kifejezésformák befogadására nevelés. 

– Tudjon folyamatosan hangosan vagy magában olvasni, majd az olvasottakról 

tömörítve, a lényeget kiemelve beszámolni 

– Legyen képes részben önállóan, részben tanári segítséggel elolvasni egyszerűbb, 

rövidebb írásos műveket. Tegyen kísérletet ezek erkölcsi és életvezetési 

értelmezésére. 

– Legyen képes formanyomtatványok önálló kitöltésére, önéletrajz, magán- és 

hivatalos levelek írására. 

A tantárgy feladatai a következők: 

– A tanulók kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási képességének 

továbbfejlesztése. 

– A kommunikációs ismeretek bővítése, a nyelvi alapkészségek továbbépítése. 

– Az igényes és a helyzethez illő szóhasználat, a mondat- és szövegalkotás gyakorlása. 

– A mondat- és szövegfonetikai eszközöknek a nem verbális nyelvi elemekkel 

összehangolt és célszerű használata. 

– A véleményalkotási képesség továbbfejlesztése. 

– Önállóságra nevelés és kreativitásra ösztönzés a szövegalkotásban. 

– Motiválás az irodalomolvasásra és a köznapi élet hivatalos ügyirataiban való 

eligazodás támogatása.  

– Az irodalom önmegértést és önmeghatározást elősegítő lehetőségeinek felismerése. 

– A korábban megszerzett kommunikációs és tömegkommunikációs ismeretek 

szintetizálása. 

– Szereplési biztonság kialakítása. 

– A tanuló vegyen részt a dráma-, szerep és szituációs játékokban. 

A tantárgy szerepe a fejlesztési területekben: 

Erkölcsi nevelés: irodalmi művek és más írásos szereplők megismerésén keresztül 

pozitív és negatív példa felismerése. Napilapokban, folyóiratokban, a mindennapi élet 

eseményeiben a helyes magatartás, követendő minta és a helytelen magatartás 

megkülönböztetése. 



 

 

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés: hazánk múltjának, jelenének megismerése 

az írók, költők és más publicisták szemével. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés: a közéletiség felismerése az olvasott 

szövegekben, demokratikus jogokért való küzdelem megjelenésének nyomon követése a múlt 

irodalmában. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése: szóbeli és írásbeli kifejezőkészség 

fejlesztésével segíteni a társas érintkezést. Önismeret fejlesztése a tanórai teljesítmények 

értékelésével, folyamatos visszajelzéssel. Saját személyiség fejlesztése az improvizatív és 

irányított szerepjátékokkal, tanórai munkával. 

A testi és lelki egészségre nevelés: az egészséges és tudatos életmód jellemzőinek 

rögzítése ismeretterjesztő és irodalmi szövegek megismerésével. Saját személyre vonatkozó 

lehetőségek megfogalmazása. 

Családi életre nevelés: írásos művekben megismert pozitív és negatív családpéldák, 

családmodellek, erkölcsi normák felismertetése, közös megfogalmazás, véleménynyilvánítás 

gyakorlása. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: a személyiségfejlesztő nevelés során 

megjelenő odafigyelés, elfogadás, együttérzés, segítés irányított megbeszélése irodalmi művek 

kapcsán. Gyakoroltatás szituációs játékokban, szerepjátékokban való megjelenéssel. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság: helyes szokásrend következetes alakítása 

különböző környezeti tényezők között (osztály, iskola, könyvtár, színház stb.). 

Pályaorientáció: a munka világáról szóló ismeretterjesztő, irodalmi művek, 

publicisztikák elemzése, megbeszélése. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés: az egyén, a család, a társadalom gazdasági 

lehetőségeinek változását feltáró művek olvasásával ismeretet nyújtani a tanulóknak a 

tulajdonviszonyok, az érdekérvényesítés, a munkamegosztás, a családi élet, a hivatalos 

ügyintézés, a gazdálkodás stb. témakörökben. 

Médiatudatosságra nevelés: ismeretszerzési, művelődési, önkifejező 

kapcsolatteremtési lehetőségek gyakorlása. 

A tanulás tanítása: egyénre szabott motiváció, egyéni tanulási módok feltárása, egyénre 

szabott értékelés, feladatadás segítségével el kell érni az önálló ismeretszerzési képesség 

fejlődését. 

A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében: 

Anyanyelvi kommunikáció területén a tantárgy tanítási tartalmait felhasználva, az egyéni 

különbségeket figyelembe véve hangsúlyos szerepet kell kapnia az önkifejezésnek, a 

beszédértés és a beszédprodukció fejlesztésének. 

A szociális és állampolgári kompetencia területén a tantárgy segíteni tudja a kellő 

önismeret alakításával a társadalmi beilleszkedést. 

A tantárgy sajátos fejlesztési céljai: a nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében, 

hogy az egyéni képességekhez képest megfelelő szinten tudják alkalmazni a tanulók a szóbeli 

és írásbeli kommunikáció eszköztárát az önkifejezéshez, társas érintkezéshez, 

önérvényesítéshez. 

A tanítás során fontos szempont a nyelvhasználat kommunikációs értékűvé 

fejlesztésével hozzájárulni az énkép és a világkép kialakulásához, szükségleteik felismeréséhez 

és kielégítéséhez. A tantárgy célja, hogy az enyhén értelmi fogyatékos tanuló legyen képes 

tájékozódni tömegkommunikációs eszközök segítségével a napi eseményekről. 

A magyar nyelv és irodalom tanítása során elérhető a kulturált, megfelelő nyelvi 

eszközöket alkalmazó viselkedés kommunikációs helyzetekben. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése 

és alkotása 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Szóban kapott utasítások megértése, követése. 

Események elmesélése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szókincs gyarapítása mellett nyelvi kifejezőképesség fejlesztése.  

A testbeszéd, mimika megértése, használatával a szóbeli 

kifejezőkészség erősítése. 

A beszélő szándékának megértése. 

A hallott szöveg értelmezése, adekvát, nyelvtanilag helyes válaszadás. 

Saját vélemény, saját gondolat, kérdés, kérés megfogalmazása.  

A reproduktív beszéd képességének fejlesztése, memoriterek tanulása. 

Tanult szövegek kifejező tolmácsolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Egyéni képességekhez igazodóan: 

– a helyes artikuláció, beszédtechnikai elemek alkalmazása, 

– aktív és passzív szókincs fejlesztése, 

– társas kapcsolatok kommunikációjába a tanult elemek 

beépítése. 

 

Ismeretek 

Beszédtechnika: 

a) a helyes beszédlégzés: levegőbeosztás, szünettartás, 

b) megfelelő beszédhang: hangterjedelem, hangszín, hangerő,  

c) a pontos artikuláció, 

d) a kifejező képesség, a kommunikáció céljának megfelelő beszéd. 

Beszéd(meg)értés: 

a) szavak, 

b) mondatok, 

c) szöveg szintjén. 

Beszédkészség 

 

Tanulói tevékenység 

A levegőbeosztás, a szünettartás, az egyenletes hangadáshoz 

szükséges kilégzés kialakítása és gyakorlása szövegolvasás közben. 

A hangadás esetleges hibáinak javítása, a hangterjedelem 

kiszélesítése, a hangszín, a hangadás egyenletességének 

megteremtése a teljes hangterjedelemben, a görcsmentes 

hangerőfokozás és hangváltások kialakítása és gyakorlás. 

Az artikulációs mozgások gyakorlása, a gondos szóvégejtés, a 

pergő, tiszta szövegmondás, a szabályos beszédritmus, a 

hangkapcsolatok szabályos ejtésének kialakítása és gyakorlása. 

A kommunikáció céljának megfelelő beszéd, a hangsúlyok, 

érzelmek, indulatok, szándékok megjelenítése. 

Főfogalom alá rendezés, az „egész” részeinek felsorolása, a „rész” 

hozzárendelése az egészhez, hibás szókapcsolatok javítása, új 

Testnevelés és sport: 

légzéstechnika. 

 

Osztályfőnöki óra: 

kommunikációs 

képesség. 



 

 

fogalmak, szókapcsolatok tartalmának megismerése az értelmező 

szótár vagy rokon értelmű szavak alkalmazásával. 

Mondatpárok készítése, a mondat elemeinek cseréje, az eseményhez 

tartozó mondat kiválasztása, hibás elemek cseréje, feladat, 

utasítások végrehajtása. 

A mondat sorrendjének megállapítása, a hiányzó „láncszem” 

felismerése, kérdések, válaszok megfogalmazása a szöveghez, 

dramatizálás. 

Analógiák készítése, a következtetések megfogalmazása, analizáló- 

szintetizáló gyakorlatok végzése, összehasonlítások a nyelv 

különböző szintjein, különböző szempontok szerinti 

csoportosítások, fogalomalkotások. 

 

Szavak és szókapcsolatok jelentéstartalmainak feltárása, szavak és 

szókapcsolatok szövegkörnyezetbe helyezése, rokon értelmű 

szavakból szósorok alkotása, a hangulati és a fokozati különbségek 

megállapítása, hangutánzó és hangulatfestő szavak keresése, 

beépítése szövegkörnyezetbe, a stílushatások véleményezése, a 

szépirodalmi és a köznyelvi szövegek összehasonlítása, 

azonosságok és különbözőségek meghatározása, szépirodalmi 

kifejezések gyűjtése, szólások, közmondások beépítése a 

szövegkörnyezetbe (behelyettesítés).  

Vers- és prózamondás gyakorlása. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Kommunikációs képesség: szókincsbővítés, kifejezőkészség formai 

és tartalmi elemei. 

Percepció: verbális és vizuális hang, szó, mondat, szöveg. 

Vizuális és akusztikus figyelem. 

Emlékezet. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Artikuláció, beszédértés, beszédlégzés, beszélő szándéka, kommunikáció, 

összehasonlítás, csoportosítás, főfogalom, analógia, analízis-szintézis. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A tanulási képesség fejlesztése 
Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Iskolai könyvtár használata.  

Tanulási technikák használata közvetlen tanári irányítással. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az önművelés igényének szinten tartása. 

Önálló könyvtárhasználat előkészítése. „Szabadpolcok” önálló 

használatának megtanulása. 

Ismeretnyújtás a könyvtár felépítéséről, működéséről, előző években 

szerzett információk rendszerezése, gyakorlása. 

Az ismerethordozók önálló használatának tanulása. 

Az egyéni érdeklődésen alapuló, önművelő és szükségletkielégítő 

szabadidős tevékenységek tanulása. 

Tanári, tankönyvi vázlat felhasználása a tanuláshoz. 



 

 

Lényegkiemelés, szöveg értelmezése tanári irányítással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

– Tények, adatok, információk növekvő önállósággal történő 

felismerése az ismerethordozó/terjesztő médiákból. 

– Érdeklődésnek megfelelő könyv választása. 

 

Ismeretek 

– Könyvtárhasználat, információszerzés különböző eszközei. 

– Tanulást segítő eljárások gyakorlása. 

– Szövegfeldolgozás. 

– Szépirodalmi részletek, művek szöveghű megtanulása. 

 

Tanulói tevékenység 

Iskolai könyvtár rendszeres látogatása. Önálló könyvkölcsönzés 

megadott szempontok alapján (memoriterek keresése, kötelező 

olvasmány kikölcsönzése). 

Adatkeresés, adatgyűjtés. 

Vázlatok értelmezése, közös vázlatkészítés. 

Lényegkiemelés aláhúzással megbeszélés alapján. 

Összefüggések, cselekmény egymásra épülésének feltárása. 

Kérdésfeltevés, válaszadás az olvasottakkal kapcsolatban. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Motiváció. 

Összefüggéslátás, összefüggések felismerése. 

Önállóság. 

Matematika: 

adatgyűjtés. 

 

Informatika: tények, 

információk gyűjtése. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Önművelés, média, ismeret, ismeretnyújtás, ismeretszerzés, 

lényegkiemelés, vázlat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Anyanyelvi ismeretek 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Alapvető kommunikációs helyzetekben eligazodik a tanuló, tud 

kapcsolatot kezdeményezni, beszélgetésben részt venni. 

Igékkel és névszókkal kapcsolatos egyszerűbb szabályok ismerete. 

Tanult helyesírási szabályokat igyekszik alkalmazni. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyar nyelv rendszeréről és elemeiről meglévő ismeretek 

elmélyítése. 

A kommunikációs készség fejlesztése.  

Az elfogadható színvonalú helyesírás megalapozása.  

A mondanivaló árnyalt közlése a mondatokkal kapcsolatos ismeretek 

segítségével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Fejlesztési követelmények 

– Betűrendbe rendezés. 

– Helyes mondatalkotás, szövegalkotás szabályainak 

alkalmazása. 

– Tanult helyesírási szabályok (mondatkezdés, írásjelek, 

tulajdonnevek) alkalmazása.  

– Tanári útmutatás alapján szöveget alkot a tanuló, a 

szövegeket kiegészíti, módosítja. 

– Beszédhangok rendszerével, szófajokkal, mondatalkotással 

kapcsolatos ismeretek. 

– A magyar helyesírás szabályainak alkalmazása. 

– Jól olvasható egyéni íráskép. 

– Környezetében meglévő jelzéseket, képi információkat 

megérteni. 

– A beszédkörnyezetnek megfelelő nyelvhasználat. 

 

Ismeretek 
– A mondatok szövegben betöltött szerepe.  
– Mondatfajták, egyszerű és összetett mondatok. 
– Érzelmek kifejezése indulatszavakkal (öröm, bánat, harag, 

gyengédség). 
– Tájékoztatás, leírás stíluselemei. 
– Az írott beszéd felelőssége.  
– Pontos és szabatos megfogalmazás. 
– Helyesírás. A helyesírási szabályok felelevenítése, tudatosítása:  

– tulajdonnevek írása,  

– mondatkezdés,  

– mondatvégi írásjelek,  

– szótagolás, szavak elválasztása, 

– rövid- és hosszú magánhangzók,  

– rövid- és hosszú mássalhangzók használata. 
– Hibakeresés, hibajavítás. 
– Helyesírási szótár használata.  
– Helyesírási ellenőrző program használata segítséggel 

számítógépen írás alkalmával. 
– Köznyelv, irodalmi nyelv, szaknyelv, zsargon, argó, kortársi nyelv 

használata. 

 

Tanulói tevékenység 

Szavak szófajokba sorolása, szófajok fontosabb jellemzői, 

helyesírásuk.  

Igeragozás, igeidő használata, változtatása szükség szerint. 

Mondatok helyesírása, mondatbővítés, szűkítés, összevonás. 

Veszélyt és tiltást jelentő szavak és jelzések (pl. közlekedési táblák, 

tiltó jelzések, piktogramok) felismerése, megnevezése.  

Megfogalmazások különböző stíluselemekkel (szaknyelv, argó, sms 

stb.) 

Az írás képének, sebességének, pontosságának folyamatos javítása, 

értékelése. 

Informatika: 

helyesírás-ellenőrző 

program. 



 

 

Másolás, tollbamondás, ellenőrzés, javítás, gyakorlás változatos 

formában. 

Írás a számítógépen, hibajavítás a helyesírási program 

használatával. 

Szövegek gyűjtése adott stílusban, szövegalkotás a kért stílusban. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Akusztikus figyelem, szerialitás. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Érzelmek kifejezésére szolgáló szavak (öröm, bánat, harag, gyengédség). 

Szöveg, mondatfajták, szavak fajtáinak nevei. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, szövegalkotás – Fogalmazási ismeretek 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Mondanivaló megfogalmazása összefüggően, több mondatban. 

Írás különböző lehetőségeinek ismerete (másolás, emlékezetből való 

írás, diktálás utáni írás, önálló írás), tanult nyelvtani szabályok 

alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mondanivaló árnyalt közlése, az írásbeli kifejezőképesség és az írás 

eszközjellegű használatának fejlesztése.  

Lényeges és lényegtelen körülmény egyre biztosabb megállapítása. 

Elfogadható színvonalú helyesírás. 

Önellenőrzés fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

– Az írásbeli szövegalkotás legalapvetőbb szabályainak 

ismerete.  

– Néhány mondatos szöveg önálló alkotása vázlat alapján.  

– Hosszabb szövegből vázlat készítése – lényegkiemelés. 

– A címzettnek megfelelő stílusban levél, beszámoló 

készítése. 

– Önéletrajz írása tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelően (kézírásos, számítógépen írott). Az írás közben 

felmerülő helyesírási, értelmezési probléma esetén tanári 

segítséggel. 

– A tanuló saját és mások írásmunkáinak ellenőrzése, javítása 

a tanult nyelvtani szabályoknak megfelelően. 

 

Ismeretek 

– Elemi szintű műfaji ismeretek (elbeszélés, leírás). 

– Irodalmi szöveg leíró és elbeszélő részleteinek elolvasása, 

megbeszélése. 

– Szövegértés, szövegalkotás. 

– Vázlat készítése (lényegkiemelés, szövegbővítés). 

– Egyszerű szöveg megértése, adott szempont szerinti 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció 

fejlesztése. 

 

Informatika: 

helyesírás-ellenőrző 

program, az internet 

felelős használata. 



 

 

alakítása. 

– Szöveg alkotása, leírás készítése kép vagy adott téma 

alapján. 

– Elbeszélés, élménybeszámoló (saját tapasztalat vagy látott 

esemény alapján) szóban vagy írásban. 

– Magánjellegű és hivatalos szövegek stíluselemei, jellemzői 

(magánlevél, hivatalos levél, árajánlat, önéletrajz). 

– Önéletrajz írásának gyakorlása (tartalmi és formai elemek 

megismerése). 

 

Tanulói tevékenység 

Szöveg alkotása, átalakítása önállóan, adott szempontnak 

megfelelően. 

Az elkészített szöveg felolvasása, bírálata, megvitatása, javítása. 

Ismert szövegről vázlat készítése (lényegkiemelés), vázlatpontok 

alapján szöveg bővítése (bőbeszédűség, felesleges körülmény 

kiszűrése) a célközönségnek megfelelően. 

Levél írása adott témában barátnak, idős rokonnak, hivatalnak, 

tanárának stb., levél elolvasása után annak megállapítása stílus 

alapján, hogy kinek íródott. 

A számítógép használatához kapcsolódó tevékenységek felelős 

alkalmazása (blog, SMS, e-mail, csetelés). 

Saját önéletrajz írása (munkahelyi pályázat, ösztöndíj, segély 

kérése) a célnak megfelelően. 

„Önéletrajz” írása ismert irodalmi szereplőről (pl. János vitéz).  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Finommotorika. 

Téri tájékozódás: vonalközben való eligazodás, íráskép rendezése. 

Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata 

önálló írás esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás. 

Figyelem. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Önálló írás, emlékezetből való írás, diktálás, nyelvtani szabály, 

fogalmazás, leírás, elbeszélés, hír, jellemzés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Irodalmi szöveg olvasása 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Szövegértő olvasás.  

Tanult irodalmi művek felidézése, ismert memoriterek elmondása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hangos és a néma olvasási technika, a szövegértő olvasás fejlesztése, 

szövegfeldolgozás alakítása. 

Aktív és passzív szókincs gyarapítása. 

Az olvasási kedv felkeltése, a könyvek iránti érdeklődés megalapozása. 

Minél több alkotást megismerni, megszeretni. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

– A jellemző stílusjegyek alapján a hallott vagy olvasott 

szöveg jellegének felismerése. 

– Mondatok, szöveg értelmezése néma és hangos olvasással. 

– Szövegből – adott szempontok alapján – részletek 

kiemelése. 

– Az olvasottakkal kapcsolatban saját vélemény 

megfogalmazása. 

– A megismert irodalmi alkotások előadásában képességek 

szerinti feladatvállalás. 

 

Ismeretek 

– Olvasmányélmények, látott, hallott irodalmi alkotások 

felidézése. 

– A szépirodalmi alkotások megjelenési formái (vers, próza, 

dráma, mese, mítosz, monda, regény, novella, elbeszélés). 

– Művek és alkotók megismerése (korosztálynak megfelelő 

irodalmi alkotások, filmek, színdarabok választása). 

– Egyszerűbb színdarabrészletek, alkalmi irodalmi 

összeállítások előadása közönség előtt. 

– Kreatív szövegalkotás (alkalomra vers, szöveg alkotása: 

köszöntő, búcsúztató). 

 

Tanulói tevékenység 

DVD-, CD- és élő előadásban elhangzó művek megismerése 

nyomán az élmények, érzések, hangulatok, indulatok kifejezésével 

reagálás. 

Közös színházlátogatás, közösen kiválasztott film megtekintése 

moziban, a látottak megbeszélése, a tartalom és a témával 

kapcsolatos élmények elmondása. 

Alkalomra társaival előadással készülés (a kiválasztott anyag 

elemzése, szereposztás, próba); előadás szűkebb és tágabb 

közönségnek.  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem.  

Auditív észlelés. 

Emlékezet: tanultak, olvasottak, látottak felidézése. 

Osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás. 

Szómagyarázat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kommunikáció – Médiaismeret 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Szövegértő olvasás, megfelelő szókincs. 



 

 

Ismert médiafelületek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Aktív és passzív szókincs gyarapítása. 

Az információs-kommunikációs társadalom műfajainak megfelelő 

olvasási szokások gyakorlása. 

Az információszerzés színtereinek feltérképezése (rádió, televízió, 

informatika). 

Média által elérhető információforrás értékének felismerése, az ezekből 

való tanulás megalapozása. 

Önálló gondolatok bátor elmondása, a vélemény vállalása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

– Látott, hallott, olvasott mondatok, szöveg értelmezése. 

– A szövegből – adott szempontok alapján - információ 

kiemelése. 

– Lehetőség szerint rendszeresen hírlap, folyóirat olvasása, 

hírműsorok nézése, hallgatása. 

– A továbbadandó hírek, információk valóságtartalmának 

mérlegelése. 

– Az eltérő vélemény meghallgatása, megvitatása, ha 

indokolt, elfogadása. 

– Számítógép mint információs eszköz használata, a kapott 

ismeretek értelmezése. 

– A médiából szerzett információk, reklámok kritikával, 

fenntartással fogadása. 

 

Ismeretek 

– A kommunikáció formái: verbális, nonverbális (képi, 

gesztus, testbeszéd, mimika). 

– A hiteles információhoz jutás színterei: felnőttek, hírlapok, 

kommunikációs források. 

– Szövegelemzés. A hír, információ hitelességének tisztázása 

(cáfolat, megerősítés). 

– Könyvtárhasználat. Internethasználat az 

információszerzéshez. 

– Az információ valóságtartamának mérlegelése (hiteles, 

pletyka, rágalom). 

– A média által sugárzott virtuális valóság és a valóság 

viszonya. 

– A reklámok célja és természete. 

– Kreatív szövegalkotás, részvétel helyi újság, rádió 

műsorának készítésében (cikk írása, olvasói levél). 

 

Tanulói tevékenység 

Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából, 

testbeszédből. 

Kutatómunka adott információ megkeresésére. 

Látogatás könyvtárban, tájékozódás katalógusban. 

Napilapok, folyóiratok, rádióadók, televízióadók közül választás. 

Osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 

 

Informatika: etikai 

állásfoglalás. 



 

 

Információk értékelése, mérlegelése. 

Reklámok gyűjtése, megtekintése különböző területeken.  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem. 

Auditív észlelés. 

Emlékezet: olvasottak, látottak, hallottak felidézése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás. Virtuális 

valóság, látszat, valóság.  

Mimika, testbeszéd, gesztus, önismeret. Hírforrás, cáfolat, megerősítés, 

termék, áru, érték, katalógus, keresőprogram, országos napilap, helyi 

lap, folyóirat, szaklap. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni.  

Képes meggyőzni, kulturáltan érvelni, kérdezni, együttműködni 

beszédpartnerével, véleményt elfogadni. 

Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári 

kérdések alapján). 

Képes írásbeli munkáit a tanult szabályok szerint végezni, olvasható, 

áttekinthető írásműveket készíteni. 

Tudja az írást kommunikációs célokra használni. 

Képes az olvasást az információszerzéshez és átadáshoz felhasználni.  

Képes a média által bemutatott valóságképet kritikával fogadni. 

Könyvtárhasználat megadott szempontok alapján.  

Fogékony a művészeti élményekre. 



 

 

MATEMATIKA 
9–10. évfolyam 

 

 

A matematika tantárgy szerepe a speciális szakiskolában a szakmaelsajátításhoz 

nélkülözhetetlen alapismeretek megszilárdítása, a matematikai műveletvégzések 

pontosságának növelése, készségszintű műveletvégzés elérése a racionális számok körében. A 

geometriai alakzatok tulajdonságainak bővítése, szerkesztési alapismeretek elsajátítása. 

Szabványmértékegységek megismerése és alapszintű alkalmazása, mértékváltások 

megerősítése. 

A tantárgy segíti az önálló életvitel megalapozását a pénzügyi ismeretek elsajátításával, 

a munkabér, a háztartási költségvetés összefüggéseinek megismerésével. Lehetőséget teremt a 

háztartásban, kertben, közlekedésben a gyakorlati élethez szükséges mérések és számítások 

elvégzésére, a mennyiségek, az idő meghatározására. 

 

A tantárgy jelentős szerepet kap a pályaorientáció területén a munkatevékenységekkel, 

szakmákkal összefüggő matematikai, logikai ismeretek megerősítésében, lehetőséget adva az 

egyéni képességek és érdeklődés megismerésére, a szakmaválasztási döntés előkészítésének 

támogatására.  

A gazdasági és pénzügyi nevelés terén támogatja a minél önállóbb felnőtt életre történő 

felkészülést, a jövedelem és kiadások megismerésének függvényében felkészít a munkabér és 

más pénzeszközök célszerű felhasználására.  

A fenntarthatóság, környezettudatosság terén segíti a mennyiségek, összehasonlítások 

megismerésével, megértésével a takarékos életvitel lehetőségét, a tudatos törekvést az anyagok, 

az energia és az idő praktikus és rugalmas beosztására. 

Anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen segíti a szabatos, pontos közlést a 

hétköznapi életben alkalmazott logikai következtetések megfogalmazásában, az ok-okozati 

összefüggések felismerésében.  

A matematikai kompetenciaterületen alkalmas a hétköznapi életben való biztonságos 

eligazodáshoz szükséges ismeretek és jártasságok fejlődésének segítésére. A matematikai 

ismeretek segítik a szakmai ismeretek elsajátítását, a pénzkezelés szabályait, az időben és térben 

való tájékozódást.  

A természettudományos és technikai kompetenciaterületet segíti a tárgyak, formák, 

jelenségek tulajdonságainak megismerésével, a folyamatok megértésére törekvéssel.  

A digitális kompetenciaterület ismeretei bővülnek a matematikai számítások, mérések, 

folyamatok megismerésére alkalmazott informatikai eszközhasználat lehetőségeinek 

megteremtésével. Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban 

segítheti a tanulót a mindennapokban, és különösen a média közleményeiben való reális 

tájékozódásban. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Gondolkodási műveletek 
Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás Kommunikációs készség. 

Problémamegoldó képesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Logikai alapon állítás megfogalmazása. 

Vitakészség, érvelés, cáfolás, bizonyítás. 

A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

– A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 

– A logikai kifejezések alkalmazása. 

– Adatok leolvasása. 

– Valószínűségi játékok, kísérletek kapcsán események 

összegyűjtése, rendszerezése, táblázat készítése, 

valószínűségi esemény becslése. 

– Szöveges feladatok lejegyzése nyitott mondattal, összes 

megoldás megkeresése adott alaphalmazon. 

 

Ismeretek 

Gondolkodási műveletek: csoportosítás, osztályozás, 

konkretizálás, analógia, elvonatkoztatás, általánosítás, kritikai 

gondolkodás, következtetés, ítéletalkotás. 

– Összefüggések. 

– Valószínűség. 

– Nyitott mondatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Fogalmak értelmezése, rendszerezése. 

Egyszerű feladatok a gondolkodás fejlesztésére.  

Elemek elhelyezése adott halmazokba. 

Halmazok kapcsolatának az összes esetre vonatkozó használata 

(nincs közös elemük, van közös elemük, de egyik halmaz sem része 

a másiknak, illetve egyik halmaz része a másiknak). 

Szövegelemzés, szövegértelmezés. 

A logikai „és”, „vagy” alkalmazása.  

A „minden”, „van olyan”, „van, amelyik nem”, „egy sem” helyes 

alkalmazása. 

Összefüggések felismerése a matematika valamennyi területéről. 

Eredmények megfigyelése, adatok lejegyzése, rendszerezése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Biztos, lehet, lehetetlen leolvasása oszlopos diagramról.  

Gyakorlati feladatok, átlagszámítás. 

Szöveges feladat lejegyzése nyitott mondattal, összes megoldásának 

megkeresése adott alaphalmazon. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Megfigyelőképesség. 

Irányított, tartós, tudatos figyelem. 

Emlékezet tartóssága, mobilizálása. 

Problémamegoldó képesség. 

Matematikai összefüggések. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szókincs, 

pontos fogalmazás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Logikus, indoklás, érvelés, magyarázat.  

A „lehetetlen”, „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „véletlen”, 

„valószínűbb” logikai megfogalmazások tartalma. 

Halmaz, alaphalmaz. 

A matematikai nyelv témához kapcsolódó szókincse. 



 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Számtan. Műveletek 
Órakeret 

60 óra 

Előzetes tudás Alapműveletek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika elemi fogalmainak a mindennapi életben való használata. 

Biztos műveletfogalom és számolási készség az alapműveletek körében. 

A zsebszámológép használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

– A mindennapi életvezetésben biztonságot jelentő 

matematikai ismeretek biztos elsajátítása. 

– Biztos számfogalom a racionális számkörben. 

– A négy alapművelet biztonságos használata matematikai 

probléma megoldásában. 

– Pontos és gyors számolás. 

– Zsebszámológép használata. 

– Saját és mások munkáinak ellenőrzése, javítása.  

 

Ismeretek 

– Természetes számfogalom és mennyiségfogalom 

elmélyítése. 

– Számfogalom, számköri ismeretek. Negatív számok. 

– Műveletek. Összeg-, különbség-, szorzatalakok. 

– Szöveges feladatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Törtek: közönséges törtek, tizedes törtek, átváltások, egyszerűsítés, 

bővítés, összehasonlítás, rendezés. 

Természetes és racionális számok csoportosítása, összehasonlítása, 

rendezése.  

Műveletek természetes számokkal. 

Kerek számok összeadása, kivonása, egyjegyű szorzóval szorzás,  

egyjegyű osztóval osztás szóban. 

Írásban: a 0-val való számolás eseteinek gyakorlása.  

Arányosság, következtetések, egyenes- és fordított arányosság. 

Műveletek racionális számokkal.  

Tizedes törtek összeadása, kivonása, szorzása egész számmal és 

tizedes törttel, osztás egész számmal.  

Közönséges és tizedes törtekkel végzendő műveletek gyakorlása a 

mindennapi élethez kapcsolódó gyakorlatban.  

A százalék fogalma. Egyszerű százalékérték-kiszámítások 

(kamatok, árleszállítás, adó). 

Fizetések, vásárlások részletre. 

Átlagszámítás több adatból (tanulmányi átlag, átlagéletkor). 

Egyszerű szövegezésű feladatok a tanult alapműveletek 

alkalmazásával a mindennapi gyakorlathoz kapcsolódóan.  

 



 

 

Szöveges feladatok megoldása és készítése (értelmezés, megoldási 

terv elkészítése, kivitelezése, válaszadás, ellenőrzés). 

A zsebszámológép biztos használata, elsősorban ellenőrzésre. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Pontos munkavégzés. 

Szóbeli kifejezőképesség. 

Figyelem terjedelme, pontossága. 

Emlékezet mobilizálása. 

Szabályalkalmazás, szabálykövetés. 

Összefüggés-felismerés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A pénzforgalommal kapcsolatos aktuális fogalmak (folyószámla, 

hitelszámla, kamat, csekk, részletfizetés). Százalék (%). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Mérések 
Órakeret 

58 óra 

Előzetes tudás Mértékegységek átváltása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika elemi fogalmainak használata a mindennapi életben . 

A mérés eredményeinek pontos lejegyzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

– Szakmához és a hétköznapokhoz kapcsolódó mérések 

rutinos végzése. 

– A pontos munkavégzés fontosságának tudatosítása és szem 

előtt tartása. 

– Geometriai alapismeretek, a tanult mérési és számítási 

eljárások alkalmazása gyakorlati példákban. 

– Síkidomok és testek tulajdonságainak ismerete, segítséggel 

terület és térfogat számítása. 

– Pontos, tiszta szerkesztés. 

 

Ismeretek 

– Hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése. 

– Idő mérése. 

– Gyakorlati mérések, mértékegységek, számítások.  

– Szerkesztési feladatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Mérések végzése különböző mérőeszközökkel.  

Becslés.  

Összehasonlítás alkalmi és szabványos egységekkel.  

Mértékegységek.  

Átváltások. 

Magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 



 

 

Foglalkozásokhoz, és a köznapi élethez kapcsolódó szöveges 

feladatok megoldása. 

Mértékegységek ismétlése, összefüggések elmélyítése. 

Szakmaorientált feladatvégzések szabványos mértékegységekkel. 

Geometriai alakzatok (vonalak, síkidomok, testek) csoportosítása 

tanult tulajdonságok alapján. 

Testek, síkidomok tanult tulajdonságok alapján történő 

rendszerezése, tulajdonságok elmélyítése. 

A kör és alkotórészei.  

Az átmérő és a sugár kapcsolata. 

Kör kerületének, területének mérése tapasztalati úton. 

Kocka és téglatest térfogatának mérése, kiszámítása 

következtetéssel, majd mért adatok alapján.  

Hosszúság, terület, térfogat mértékegységeinek összehasonlítása, 

összefüggések megállapítása. 

Szöveges feladatok végzése.  

Szerkesztések. Tanult szerkesztések gyakorlása (méretarányos, 

szabványos jelölésekkel). 

Összefüggések műveletek, mértékek, helyi értékek között. 

Táblázat adatai közötti összefüggés felismerése, leírása. 

  

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem.  

Auditív észlelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Méretarányos, felül-, elöl-, oldalnézet.  

A felmerülő szakkifejezések. 

Testhálózat (gyakorlati alkalmazások kapcsán). 

A feladatvégzésekkel kapcsolatos fogalmak, koordinátarendszer. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes összefüggéseket biztosan felismerni számok, 

mennyiségek, mértékegységek, geometriai alakzatok között. 

Testek és síkidomok alkotórészeinek ismerete. 

Jártasság a tanult geometriai számításokban és szerkesztésekben. 

A tanuló képes arányos alaprajzot készíteni. 

Képes alkalmazni a logikai kifejezéseket. 

Legyen jártas az adott halmazra vonatkozó állítások igazságának 

eldöntésében. 

Tudjon állításokat tagadni, ismerje a tagadás logikai tartalmát. 

Legyen jártas sorozatok folytatásában adott és felismert szabály alapján 

mindkét irányban. 

Képes egyszerű adatokból átlagszámításra. 

Ismerje a 10-es számrendszert milliós számkörben. 

Képes a négy alapműveletet pontosan kivitelezni az egész és a racionális 

számok körében. 

Képes szöveges feladatot megoldani, ellenőrizni, zsebszámológépet 

pontosan használni.  



 

 

Képes az olvasható, áttekinthető írásbeli munkára.  

 

 



 

 

ERKÖLCSTAN 
9–10. évfolyam 

 

 

A tantárgy kiemelt célja a speciális szakiskolában a felnőtt élettel összefüggő tevékenységek, 

magatartási formák megítélésének helyességére nevelés, a különböző élethelyzetekben adódó 

döntések, cselekedetek motivációinak felismerése. Mindezt támogatja az emberi tulajdonságok 

széles körének bemutatása és megismerése, a pozitív és negatív tulajdonságok 

megkülönböztetése, az emberi, társadalmi kapcsolatokhoz szükséges etikai normák 

tudatosítása, a kapcsolatokban a nemi, vallási, etnikai, társadalmi hovatartozás miatti 

megkülönböztetés elítélése mellett az elfogadásra, toleranciára nevelés.  

A pedagógus szerepe az, hogy támogatja az érzelmek kimutatását, azok megfelelő 

formáinak elsajátítását, mások érzelmeinek megértését. A nézeteltérések feloldásában a 

kulturált formák iránti igényt helyzetgyakorlatok, szerepjátékok segítenek felkelteni, amelyek 

az érdeksérelmek miatti ellentétek kölcsönös konszenzuson alapuló feloldására neveléshez is 

megfelelő hátteret adnak. Az önismeretre és a mások megismerésére törekvés iránti igény 

kialakítása, a saját belső tulajdonságok fejlesztése is tevékenységbe, adott szituációba 

ágyazottan történjen. 

Kiemelt feladat a családi, iskolai, munkahelyi viselkedés kontrollálásának segítése, 

erősítése, a munkával létrehozott értékek megbecsülése. 

 

A tantárgy legfontosabb pedagógiai jellemzője az értékek közvetítése, valamint az, hogy 

társadalmunk közös alapvető normái egyre inkább a tanulók viselkedésének belső szabályozó 

erőivé váljanak. Az életkorra jellemző önállósodást a speciális szakiskola azzal támogathatja, 

hogy megteremti a véleményt, választást és döntést igénylő helyzeteket, a valóságoshoz 

hasonló morális dilemmák mérlegelésének lehetőségét. 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelés területén az élet minden 

szegmensét befolyásoló, elfogadott erkölcsi normák, minták, követendő példák 

megismerésében, az értékek megbecsülésére nevelésben; az emberi magatartás, motivációk, 

konfliktusmegoldások és kommunikáció során a megértő, a toleráns, önmaga és mások értékeit 

tiszteletben tartó viselkedés kialakításában. 

Az önismeret és társas kultúra terén segíti a reális és valós énkép kialakulását, a belső 

tulajdonságok megismerését, az emberi kapcsolatok dinamikájának megértését. A tanuló 

felismeri a közösségben élés és a közösséghez tartozás kötelezettségei és előnyei 

egyensúlyának fontosságát. 

A testi és lelki egészségre nevelésben fontos szerepet játszik az egészséges társas 

kapcsolatok kialakításának és fenntartásának támogatásában, az öröm és bánat egyéni és 

közösségi megosztásával az egészséges lélek megőrzésének lehetőségében. Megerősíti az 

egymásra figyelés és az egymás segítése iránti igényt, a baráti kapcsolatok fontosságának 

felismerését. 

A családi életre nevelésben a tantárgy segíti az együtt élés szabályainak, a szülői, 

testvéri és párkapcsolatoknak a megértését és tiszteletben tartásuk fontosságának felismerését, 

a magánélet védelmét. 

A szociális és állampolgári kompetenciákat a tantárgy a társadalmi igényeknek 

megfelelő viselkedési és kommunikációs lehetőségek bemutatásával, felismertetésével segíti. 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ítélőképesség, az erkölcsi és az esztétikai érzék 

fejlesztése 

Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás 
A tanuló legyen képes egyéni és közösségi értékeket felismerni, tudjon 

különbséget tenni a jó és a rossz, az igaz és a hamis, valamint a szép és 

a rút között! 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók törvénytisztelő, türelmes magatartásának, mások 

elfogadásának megalapozása.  

A saját értékek felismerése, törekvés erősítése véleményének kulturált 

megfogalmazására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

– Irodalmi művekben, filmekben és köznyelvi szövegekben 

emberi alaptulajdonságok felismerése, megnevezése. 

– Követendő példaképek választása. 

– Elítélendő magatartás felismerése. 

– Helyzetnek megfelelő kommunikációs forma és viselkedés 

gyakorlása. 

– Kommunikációs és metakommunikációs jelek 

összehangolása. 

– Meghallgatni, megvitatni, ha indokolt, elfogadni az eltérő 

véleményt. 

 

Ismeretek 

– Az ember és az emberi kapcsolatok fejlődése, bővülése az 

egyéni élet során. 

– Verbális és nem verbális jelek, mimika, testtartás. 

– Belső pozitív és negatív emberi tulajdonságok. 

– Véleménynyilvánítás megfelelő hangnemben és megfelelő 

összefüggésekben. 

 

Tanulói tevékenység 

Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából, 

testbeszédből. 

Saját külső és belső tulajdonságok megfigyelése és 

megfogalmazása, önjellemzés. 

Társak, környezet jellemzése. 

Irodalmi művekben, filmekben és más médiákban az ember és az 

emberi kapcsolatok fejlődésének, bővülésének megfigyelése. 

Minél kevesebb segítséggel vélemény megfogalmazása. 

Viselkedésminták, napi helyzetek dramatizálása. 

Magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rokonszenv, ellenszenv, hűség, hűtlenség, alkalmazkodás, gyávaság, 

bátorság, bizalom, bizalmatlanság, vita, magánélet, közélet, hit, öröm, 

szenvedés. 



 

 

Tematikai egység Egyén, közösség, társadalom 
Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás Formális és informális, iskolai közösségekben szerzett személyes 

tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az önálló gondolkodás és cselekvés 

iránti igény kialakítása, fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Kapcsolati háló felrajzolása, saját helyzet rögzítése, törekvés a 

minél jobb pozíció megszerzésére: 

 Saját közösségek. 

 A közösségekben, társaságokban történő állandó változások.  

 Barátságok, kapcsolatok. 

 Különböző közösségek – különböző viselkedési elvárások.  

 Mit helyes és mit nem helyes tenni az adott közösségben? 

 Társadalmi normák, kívánatos, elfogadható, elfogadhatatlan 

magatartás. 

 

Ismeretek 

 Közösségek – erőt adó közösség. 

 Alkalmazkodás, választás, segítségkérés, engedelmesség. 

 Együttérzés másokkal. 

 Páros kapcsolatok és közösségi kapcsolatok – hasonlóságok 

és különbségek. 

 Nemi, nemzetiségi, etnikai különbözőségek. 

 

Tanulói tevékenység  

Önálló vélemény megfogalmazása, felvállalása az adott csoportban.  

Lehetőségek és következmények megbeszélése példákon keresztül. 

Szerepem a közösségben.  

Hogyan tudja az egyén segíteni a csoportot? Miképpen tudja a 

csoport segíteni az egyént? 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Komplex, kritikai gondolkodás. 

Tolerancia. 

Értékazonosulás, értékválasztás. 

Osztályfőnöki óra: 

leány és női, fiú és 

férfi szerepek a 

családban, a 

társadalomban; mások 

megismerése, 

megítélése és a 

kommunikáció; 

családi és iskolai 

agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, 

áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, 

problémafeloldás; a 

kamasz helye a 

harmonikus családban; 

a viselkedési normák 

és szabályok szerepe. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 

 

Tematikai egység Aktuális társas helyzetek 
Órakeret 

16 óra 



 

 

Előzetes tudás Iskolai közösség és társas magatartás szabályainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, konfliktusok feloldása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Barátságok, kapcsolatok kialakítása. 

 Konfliktusok, ellentétek okainak felismerése. 

 Tapintat kialakítása mások érzéseivel kapcsolatban. 

 Feszültségek feloldása. 

 

Ismeretek 

 Alkalmazkodás, választás, segítségkérés.  

 Megértés más viselkedésével kapcsolatban. 

 Vigasztalás, együttérzés, nagylelkűség. 

 

Tanulói tevékenység  

Szituációs játékok: A jó és a rossz közötti választás, szabályhoz 

kötődés és lelkiismeret, az előítélet és megnyilvánulási formái.  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Komplex, kritikai gondolkodás. 

Tolerancia. 

Értékazonosulás, értékválasztás. 

Osztályfőnöki óra: 

leány és női, fiú és 

férfi szerepek a 

családban, a 

társadalomban; mások 

megismerése, 

megítélése és a 

kommunikáció; családi 

és iskolai agresszió, 

önzetlenség, 

alkalmazkodás, 

áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, 

problémafeloldás; a 

kamasz helye a 

harmonikus családban; 

a viselkedési normák 

és szabályok szerepe. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Követendő magatartásminta választása. 

Empátia, tolerancia a társadalmi, etnikai, nemi különbözőségekkel 

szemben. 

Saját vélemény kialakulása, mások véleményének tiszteletben tartása. 

Alkalmazkodás a közösséghez.  

Idegenekkel szemben megfelelő távolságtartás, túlzott bizalom 

elkerülése. 

 

 



 

 

INFORMATIKA 
9–10. évfolyam 

 

 

A tantárgy a szakmai ismeretekhez kapcsolódó internetes és más tömegkommunikációs 

technikák alkalmazásának tudatos megismertetésével, új tartalmak felkutatására nevel. 

Ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom 

aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást nyújt a 

tanulónak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, -feldolgozó és alkotó 

tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a rendelkezésre álló 

informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, működésük megértése, 

az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és célszerű, értő módon való 

kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása. 

 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az önismeret és társas kultúra fejlesztésében az 

internethasználattal összefüggő magatartási és etikai szabályok betartásával, a társadalmi 

kapcsolattartás elektronikus formáinak megismerésével. A médiatudatosság területén az 

informatikai eszközök használati szabályozásának, a függőség elkerülésének tudatos 

irányításával, az internetes tartalmak valóságtartalmának szűrésével kap eszközöket a tanuló a 

függőség elkerülésére.  

A tantárgy fontos szerepet tölt be a digitális kompetenciaterület fejlesztésében az 

informatikai eszközök használatának készségszintűvé emelésével, a gyakorlati élet minden 

területére kiterjedő felhasználás lehetőségeinek bemutatásával. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Számítógép alkalmazása 
Órakeret 

57 óra 

Előzetes tudás Kommunikációs készség. 

Problémamegoldó képesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 

A számítógép-használat nyújtotta lehetőségek felismerése, és 

alkalmazása a mindennapi tevékenységekben. 

Az etikai szabályok ismerete és szem előtt tartása a világháló 

használatakor. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

– A baleset-megelőzés szabályainak betartása. 

– Számítástechnikai eszközök kezelése. 

– Az iskolában használatos operációs rendszer ismerete, 

segédprogramok használata. 

– A számítógép használata a tanulásban, az ismeretszerzésben. 

– Szöveg- és ábraszerkesztési ismeretek. 

– Adatbázis- és táblázatkezelés egyszerűbb eseteinek ismerete. 

– Hardvereszközök fajtáinak, jellemzőinek megismerése. 

– Hálózati alapismeretek. 

– Szórakoztató, fejlesztő szabadidős célú felhasználás 

megismerése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: pontos 

szövegírás 

jelentősége, 

helyesírás. 

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 



 

 

 

Ismeretek 

– Dokumentumkészítés. 

– Számítógéphez kapcsolódó eszközök használata (nyomtató, 

szkenner, digitális fényképezőgép, modem, CD-, DVD-

lejátszó). 

– Hálózati alkalmazások, keresőprogram használata. 

– A számítógép alkalmazása során felmerülő etikai és 

egészségügyi fenntartások. 

– Játékprogramok. 

 

Tanulói tevékenység 

A géphasználat során felmerülő fogalmak értelmezése, 

rendszerezése. 

Az általában használatos dokumentumformák, szoftverek 

alkalmazása. 

Ikonok használata, egyszerű szöveg- és rajzkészítés. 

Hálózatra kapcsolódás, kapcsolat bontása. 

Adott tartalmak, képek megkeresése keresőprogram segítségével, 

adatok értelmezése, felhasználása (menetrend, térkép). 

Levelezőprogram használata, levélküldés, -fogadás, az udvariassági 

formulák ismerete és használata. 

A számítógéphez csatolható eszközök használata. 

Produktumok készítése közös munkával (az osztály életéről, 

kirándulásról). 

Játékprogamok mértékletes használata. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Megfigyelőképesség. 

Irányított, tartós, tudatos figyelem. 

Emlékezet tartóssága, mobilizálása. 

Problémamegoldó képesség. 

Finommotorika. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Szakkifejezések a számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatban (pl. e-mail, 

vírus, belépés, jelszó, megnevezések).  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A számítógép használata során felmerülő etikai és 

technikai kérdések 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás A számítógép használata során fellépő problémák feltérképezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépet és tartozékait kíméletesen, szakszerűen használni. 

Balesetmentes, költségkímélő alkalmazás. 

A világhálóról szerzett információt kritikával, fenntartással, a tanuló által 

feltett információt felelősséggel kezelni. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Fejlesztési követelmények 

– Szakszerű eszközhasználat. 

– Egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismeretek. 

– A világháló használata a káros oldalak mellőzésével.  

– Megfontolt tartalmak elhelyezése a világhálóra. 

– Önkorlátozás a számítógép használatának időtartamára. 

 

Ismeretek 

– A használt eszköz értéke és kíméletes alkalmazása. 

– Az alkalmazás során felmerülő etikai kérdések áttekintése. 

– A számítógép használata során szükséges egészségvédelmi 

feladatok.  

– Káros szokások kialakulásának megelőzése. 

 

Tanulói tevékenység 

A gép és a perifériák megfelelő használata. 

Az egészségkímélő géphasználat feltételeit számba venni, és 

alkalmazni. 

Etikai kódex közös összeállítása. A tilalmak számbavétele, 

indoklása. 

A számítógép-függőség kialakulásának megelőzése. 

Az agresszivitást erősítő játékok kerülése. 

Meggondolt, körültekintő kapcsolatteremtés, vásárlás a világhálón.  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek: 

Szóbeli és írásbeli kifejezőképesség. 

Figyelem terjedelme, pontossága. 

Emlékezet mobilizálása. 

Szabályalkalmazás, szabálykövetés. 

Összefüggés-felismerés. 

Osztályfőnöki óra: 

káros hatások.  

 

Testnevelés és sport: 

egészségvédelem, 

állóképesség 

megőrzése, 

finommotorika. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: helyesírás, 

szókincs. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szakkifejezések a számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatban (pl. 

közösségi oldal, blog, csetelés, illegális letöltés, jogdíj). 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

Biztonságos, önálló eszközhasználat. 

Igénynek megfelelő tartalom keresése és önálló felhasználás. 

A tanuló képes a megismert alkalmazásokat kis segítséggel, önállóan 

használni. 

Képes célnak megfelelő produktumokat készíteni. 

Képes önkorlátozásra, a káros tartalmak kerülésére. 

Saját és mások személyiségi jogainak, intim szférájának megvédése. 

 

 



 

 

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 
9–10. évfolyam 

 

 

A tantárgy sajátos fejlesztési célja az erő, az állóképesség, a gyorsaság és az ügyesség növelése, 

a motoros, kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése. 

További cél a helyzetfelismerő képesség fejlesztése, komplex személyiségfejlesztés, a szociális 

és emocionális aspektus hangsúlyával. Fontos a motiváció felkeltése a szabadidő- és 

diáksportokra, a testnevelés és sportági ismeretek bővítésére, a preventív és egészségtudatos 

szokások kialakítására a tanulókban. 

A testnevelés kiemelten támogatja a biomechanikailag helyes testtartás kialakulását, 

szükség szerint a tartás javítását, korrekcióját.  

A tantárgy terápiás célja, hogy az enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatal kondicionális, 

koordinációs képességei és mozgásos cselekvésbiztonsága folyamatosan fejlődjék, erősítve a 

szocializációs, rehabilitációs folyamatokat, esélyt teremtve a munka világában való 

helytállásra. 

 

Hangsúlyossá válik a munkavállaláshoz szükséges fizikai kondíció és az egésztudatosság 

beépülése a személyiségvonások rendszerébe, a motoros aktivitásban vezető szerephez jut a 

rekreativitás, a szabadidős fizikai tevékenység. Középfokú oktatásban részesülő enyhén értelmi 

fogyatékos fiatalok tehetséggondozásának egyik fő terepe a versenysport. 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az anyanyelvi kommunikáció – a 

beszédértés és a beszédprodukció fejlesztése terén, a testnevelésórákon, vagy szabadős 

sporttevékenységek keretében számos alkalom kínálkozik az auditíven érzékelt beszéd 

megértésére és a megértettek alkalmazására.  

A matematikai kompetencia fejlesztése indirekt módon, transzferhatások révén, 

funkcionális képességek, az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet fejlesztésével 

valósul meg. 

A természettudományos kompetencia a mindennapi élet természettudományi 

műveltségeként, egészségvédelmi, betegség- és baleset-megelőzési ismeretekként van jelen a 

testnevelés órákon.  

A kiemelt fejlesztési feladatok közül az erkölcsi, az önismereti, a másokért való 

felelősségvállalás fejlesztése valósulhat meg egyértelműen, de áttételesen szinte valamennyi 

nevelési célnak megfeleltethető a tantárgy. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 
Órakeret 

72 óra 

Előzetes tudás 
Bemelegítési technikák alkalmazása. 

Négy-nyolc ütemű gyakorlatok végrehajtása. 

Függeszkedés bordásfalon, kötélen, gyűrűn. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. 

Testépítés természetes eszközökkel, egészségvédelemmel. 

Biomechanikailag helyes testtartás fenntartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Minőségelvű motoros tevékenységek tökéletesítése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 



 

 

 Sportági tevékenységre épülő kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztés. 

 Vízi biztonság megteremtése, a víz mint az egyik őselem 

gyógyhatásainak tudatosítása. 

 

Ismeretek 

 A fittség és az edzettség kritériumai. 

 A terhelés élettani és pszichés értelmezése. 

 A korábbi nyolc évfolyamon tanultak elmélyítése, 

készségszintre emelése. 

 Gimnasztika. 

 Egyensúly-gyakorlatok. 

 Küzdőgyakorlatok. 

 Zenére végzett gyakorlatok. 

 Légzőgyakorlatok. 

 

Tanulói tevékenység  

Differenciált, egyéni edzésterv készítése – segítséggel. 

Négy-nyolc ütemű szabadgyakorlatok szer nélkül és tornaszerekkel 

(labda, kötél, gyűrű, zsámoly, tornapad). 

Tornaszereken történő célirányos mozgások: függeszkedések, 

mászások. 

Önállóan végzett bemelegítés (8-10 gyakorlatnyi). 

Bemelegítő mozgásanyag tervezése és kivitelezése. 

Biomechanikailag helyes testtartás fenntartása. 

Testépítés – minden izomcsoport harmonikus fejlesztése a gerinc és 

az ízületek védelmével. 

Tesztek, felmérések kizárólag diagnosztikus célzattal: 

 motoros (Cooper), 

 kardio-respiratorikus, 

 állóképesség, 

 erő, 

 izomerő, 

 állóképesség, 

 testösszetétel. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Döntési képesség. 

Térkihasználási képesség. 

Transzferhatások. 

anyanyelv kifejező, 

informáló, felhívó 

funkcióinak 

alkalmazása közlés, 

megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 

 

Osztályfőnöki óra: 

egészséges életmód. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Speciális kifejezések az edzésekkel kapcsolatban. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 
Órakeret 

119 óra 

Előzetes tudás Alakzatváltozásokban való együttműködés.  



 

 

Egyensúly-gyakorlatok végrehajtása egyensúlyvesztés nélkül.  

Erőfeszítésre és kitartásra való képesség fejlesztése. 

A tanult mozgáselemek önálló végrehajtása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Természetes mozgásformák továbbfejlesztése. 

Sportágak technikai elemek megismerése. 

Célorientált motoros tevékenység kialakítása, gondolkodás, kreativitást 

fejlesztő motoros tanulás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Térbeli és energiabefektetésre vonatkozó tudatosság 

fejlesztése. 

 Tudatos helyzetfelismerő és feladatmegoldó képességek 

fejlesztése. 

 

Ismeretek 

 Új sportági ismeretek és rendszerek alapjai. 

 Mozgásos tapasztalatszerzés a néptánc, a történelmi táncok, 

társastánc és modern mozgáselemek tárából. 

 Rendgyakorlat. 

 Torna. 

 Támaszgyakorlatok. 

 Mászás, vándormászás.  

 Függeszkedés, lendülés. 

 Guruló átfordulás előre-hátra, tigrisbukfenc. 

 Atlétikai elemek: 

 Járások, futások, dobások, ugrások, lökések, 

hajítások. 

 Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, változó iramú 

állórajttal. 

 Tánc: népi és régi stílusú táncok, új stílusú táncok, sport 

jellegű táncok megismerése. 

 Úszás. 

 A vízből mentés elemi szabályai. 

 

Tanulói tevékenység  

Természetes mozgások végrehajtása (sportág-specifikus jelleggel). 

Technikai és taktikai elemek véghezvitele (egyéni szintű) cselekvési 

biztonsággal. 

Szervezést elősegítő gyakorlatok: rendgyakorlatok, alakzatok 

felvétele, menetelések, ellenvonulások, nyitódások, zárkózás, 

szakadozások. 

Térköz, távköz, takarás, igazodás, testfordulatok adott irányokba 

járás közben. 

Nyitódás, felzárkózás, felfejlődés, szakadozás. 

Soralkotások egyes és többes vonalban, oszlopban menetelés 

alakzatfelvétellel. 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

anyanyelv kifejező, 

informáló, felhívó 

funkcióinak 

alkalmazása közlés, 

megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 

 

Osztályfőnöki óra: 

Helyes higiénés 

szokások. 

Balesetvédelem. 

 

Erkölcstan: 

versenyszellem, 

nyertes elismerése, 

szabályok betartása. 



 

 

Támaszgyakorlatok, függés és egyensúly-gyakorlatok talajon, 

padon, tornaszekrényen, gerendán, gyűrűn, bordásfalon. 

Mászás kötélen, vándormászás bordásfalon. 

Függeszkedés, lendülés, lengés, hintázás szereken. 

Guruló átfordulás előre-hátra, tigrisbukfenc gyakorlása. 

Járások, futások, dobások, ugrások, lökések, hajítások. 

Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, változó iramú állórajttal, 

verseny, időmérés. 

Tudatos, gyakorlati alapú tapasztalatszerzés a hazai és külföldi 

sportjátékok technikai és taktikai készletéből. 

Tánc, művészeti előadás és más mozgásformák alkalmazása az 

önreflexió és önkifejezés érdekében. 

Tánctanítás, tutorálás mozgásos programokban, gyakorlatokban. 

Úszás: gyors-, mell-, hátúszás saját tempóban, a pillangóúszás 

elemei, indulási és beérkezési technikák, vízi sportjátékok. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Instrukcióra gyors, pontos reagálás képessége. 

Imitációs és elemző képesség. 

Alkalmazkodási képesség. 

A mozgás örömének átélése. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Balesetvédelemmel és baleset-megelőzéssel kapcsolatos fogalmak, 

támasz, átfordulás, tigrisbukfenc, ugróerő, lendület, gyorsítás, lassítás, 

rajtolás, átlépő technika, hajítás, dobás, lökés, vetés, start, fejes, forduló, a 

vízből mentés fogalomtára. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Játék 
Órakeret 

72 óra 

Előzetes tudás 

A játékok, feladatok szakszavainak értelmezése és azoknak megfelelő 

cselekvés. 

A labda céltudatos irányítása. 

A sportjátékok szabályainak betartása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Együttműködés, kooperáció elősegítése. 

A versenyszellem és a sportszerűség kialakítása és fenntartása. 

Élethosszig űzhető szabadidős tevékenységek megismertetése és 

megkedveltetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Személyes és társas folyamatok pozitív alakítása a 

megismerésben, az értékelésben, az asszertivitásban, a 

sportszerűségben és a sikerorientáltságban. 

 Testnevelési és sportjátékok stratégiai és taktikai elemeinek 

megismerése, szabályainak rendszere, szabálykövetés és 

kritikai értelmezés. 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

anyanyelv kifejező, 

informáló, felhívó 

funkcióinak 

alkalmazása közlés, 



 

 

 Csapatépítés. 

 Sportági előkészítő kreativitás és kooperativitás fejlesztése. 

 Inklúzióra, társadalmi integrációra előkészítés, érzékenyítés. 

 Érzelmek és motivációk szabályozásának megvalósítása. 

 Játékszabályok által döntésképesség és szabálytudat 

kialakítása. 

 Élményszerűség és öröm érzékeltetése a társas 

játéktevékenységben. 

 Személyes és társas folyamatok megélése. 

 A konfliktuskezelés ismerete és gyakorlata. 

 

Ismeretek 

 Dobó- és elfogójátékok. 

 Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel. 

 Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés védővel szemben. 

 Átadások helyben és mozgás közben. 

 Célba rúgó és célba dobó játékok. 

 Kosárlabda. 

 Labdarúgás. 

 Röplabda. 

 Kézilabda. 

 Küzdősportok (judo) – önvédelemi megközelítéssel. 

 Szabadidős teremjátékok. 
 

Tanulói tevékenység  

Dobó és elfogó játékok játszása. 

Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel (kidobós).  

Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés, védővel szemben, átadások 

helyben és mozgás közben, célba rúgó és célba dobó játékok. 

Küzdősportok (judo) – önvédelemi megközelítéssel (esések, 

gurulások, szabadulások). 

Szabadidős teremjátékok: gombfoci, asztali foci, darts, asztalitenisz, 

asztali hoki. 

Preventív játékok és tevékenységek vízben. 

Élethosszig végezhető szabadidős tevékenységek értése és 

reprodukciója. 

Tanulói kreativitásra alapozó motoros játékok. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Szabálytudat. 

Kooperativitás. 

Asszertivitás, 

Kudarc és győzelem sportszerű megélése. 

megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékok neve és szabályai, büntetődobás, büntetőrúgás, oldal-bedobás, 

sarokrúgás, szerelés, becsúsztatás, ívelés, feladás, sáncolás, csatár, 

középpályás, védő, kapus, kapáslövés, önvédelem, esés, gurulás, 

szabadulás. 



 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Versenyzés 
Órakeret 

72 óra 

Előzetes tudás 
Együttműködés a csapattársakkal, versenytárssal. 

Az egyszerűsített sportági versenyszabályok betartása. 

A labdakezelési ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanulók képessé tétele egyszerűsített szabályokkal zajló versenyzésre: 

sor- és váltóversenyek, illetve egyszerűsített sportági versenyek 

esetében. 

Olimpikonok, paralimpikonok tiszteletére nevelés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Sportági versenyek, versenytapasztalatok megszerzése a 

diáksport, élsport és szabadidősport terén. 

 Sportszerűség fogalmi jelentésének ismerete.  

 Az olimpia- és sporttörténet nagy alakjai, emblematikus 

személyiségei, híres magyar és nemzetközi sportolók 

megismertetése a múltból és a jelenből. 

 Példakép (választás, a választás megindokolása).  

 

Ismeretek 

 Egyénileg, párban és csoportosan végrehajtott 

versenyfeladatok, a sportági versenyek szabályainak, 

technikájának és taktikájának elemei. 

 Sorversenyek. Váltóversenyek. Futóiskola. Ugróiskola. 

Dobóversenyek. Kötélugró verseny. Kosárra dobó verseny. 

Labdavezetési verseny. Kidobó játék. Labdarúgás, 

kosárlabda, kézilabda, zsinórlabda játékok szabályainak 

megismerése. 

 Népi gyermek versenyjátékok, versenyfeladatok. 

 Küzdősportok elemei. 

 Az olimpiák története – sportidolok, paralimpia. 

 

Tanulói tevékenység 

Sportági versenyek – szükség szerinti egyszerűsített szabályokkal – 

gyakorlása. Váltóversenyek. 

Futóiskola – futóversenyek (gyors, kitartó, gát, staféta). 

Ugróiskola – magas-, távolugrás. 

Dobóversenyek (célba, távba különféle eszközökkel). 

Sorversenyek. Váltóversenyek. Kötélugró verseny. Kosárra dobó 

verseny. Labdavezetési verseny. Kidobó játék. Labdarúgás, 

kosárlabda, kézilabda, zsinórlabda játékok szabályszerű, csapatok 

közötti játéka. 

Népi gyermek versenyjátékok, versenyfeladatok (bigézés, 

karikahajtás, dióleső, tojásba vágás, csizmadobáló). 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

viszonyszavak; a 

versenyekhez, 

sporthoz kapcsolódó 

szakkifejezések 

tartalma, 

szókincsbővítés. 

 

Osztályfőnöki óra: 

egészséges életmód. 

 

Informatika: képek, 

eredmények keresése 

honlapokon. 

 

Erkölcstan: önismeret 

– testi és lelki 

egészség. 



 

 

Úszóverseny egyszerűsített szabályokkal. 

Küzdősportok elemei – birkózás, keleti küzdősportok elemei. 

Sor- és váltóversenyek szabályinak ismerete és betartása.  

Egyszerűsített sportági versenyek ismerete és végrehajtása az írott és 

íratlan sportszerűségi szabályok betartásával. 

Példakép keresése híres magyar és nemzetközi sportolók és csapatok 

közül (képek, eredmények, versenyek látogatása, kulturált 

szurkolás). 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Szabálykövetés, szabálytartás. 

Egészséges versenyszellem. 

Kooperáció. 

Koordináció. 

Döntési és reagáló képesség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A játékok neve és szabályai; erőszakos, kíméletes, sportszerű, „fair play”, 

esélyegyenlőség, teljesítmény, olimpikon, paralimpia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
A gyakorolt mozgáselemek, szabadidős tevékenységek ismerete. 

Egyszerű relaxációs gyakorlatok irányítás melletti elvégzése. 

Az egészséges életmód alapelemeinek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egészségfejlesztő mozgásos tevékenységformákra, 

egészségtudatosságra nevelés. 

Relaxációs gyakorlatok, mint az önsegítés eszközeinek tudatosítása. 

Higiénés ismeretek tudatos alkalmazására nevelés. 

A szabad levegőn végzett sportok egészségmegőrző szerepe. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Igénykeltés a mozgásban gazdag életformára, a terhelés 
alakítására és kontrolljára való képesség kialakítása. 

 Optimális testtömeg és fittség paramétereinek kialakítása 
és/vagy fenntartása. 

 A relaxáció és stresszoldás mint a lelki egészség megőrzésének 
egyik eszköze. 

 Életviteli alapelvek és szokásrendszerek: étrend, bioritmus, 
higiénia, médiatudatosság, szenvedélybetegségek hatásai a testi-
lelki egészségre. 

 Primer prevenció és az életvezetés kapcsolatrendszere: szokások, 
egészségfejlesztés, egészségtudatosság. 

 Egyéni felelősség és döntés az egészséges életvitel és a 
szabadidős tevékenységek megvalósításában. 

 Biztonság és környezettudatosság. 

Magyar nyelv és 

irodalom: gyermek- és 

ifjúsági irodalmi 

alkotások az egészség-

betegség témaköréből. 



 

 

 Rendszeres testmozgás, sport egészségmegőrző hatása. 

 Önkontroll, önuralom. 

 Szabad térben végzett gyakorlatok végrehajtásának képessége – 
a védő-óvó intézkedések ismerete és gyakorlata (napsugárzás, 
kullancs, időjárásnak megfelelő ruházat). 

 A könnyített testnevelés individuális lehetőségének 
megteremtése.  

 A tanulók betegségtudatának, félénkségének, esetleges 
gátlásainak mérséklése, oldása egyéni sikerhez juttatással. 

 

Ismeretek 

 Otthon is végezhető testgyakorlatok. 

 Táncok különféle műfajai. 

 Testi higiéné tartalmi elemei és azok mindennapi gyakorlata. 

 Relaxációs gyakorlatok. 

 Egészséges életmód alapelemei – étkezés, ruházat, pihenés, 
mozgás, a káros anyagok kerülése, betegségek megelőzése, 
prevenció, védőoltások szerepe. 

 Természetben űzhető sportok (balesetvédelem:  
kullancsveszély, a nap káros sugarai elleni védelem elsajátítása). 

 Kerékpározás, görkorcsolyázás. 

 Úszás természetes vizekben – csak engedélyezett és kijelölt 
helyen. 

 Könnyített testnevelés. 
 

Tanulói tevékenység  

Egészségfejlesztő motoros tevékenységformák – egyénileg, párban, 

csapatban. 

Otthon is végezhető testgyakorlatok táncos elemei (aerobic, 

talajtorna). 

Relaxációs gyakorlatok: légzőgyakorlatok, figyelemösszpontosító és 

lazító testtartások. 

Természetben űzhető sportok: labdajátékok, futóversenyek, túra, 

kocogás, tájfutás – balesetvédelem: kullancsveszély, a nap káros 

sugarai elleni védelem rendszeres elvégzése (krémezés, ruházat, 

ellenőrzés). 

Kerékpározás, görkorcsolyázás. 

Úszás természetes vizekben – csak engedélyezett és kijelölt helyen. 

Könnyített testnevelés: a tanulók egyéni állapotához, 

elváltozásaihoz igazodó gyakorlatok (a gyógytestnevelővel való 

konzultáció szerint, a tantervben foglalt, nem ellenjavallt 

gyakorlatok, feladatok végrehajtása). 

Testtartás-javító gyakorlatok: preventív és korrigáló feladatok 

megoldása sporteszközök alkalmazásával. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Egészségtudatosság. 

Mozgásigény. 



 

 

A körülményekhez való alkalmazkodás. 

A természet szeretete, fenntartható fejlődés. 

Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

Higiéné, relaxáció, edzettség, fittség, túra, bioritmus, gyógytestnevelés, 

korrekció, napsugárzás, UV-A és UV-B, kullancs, médiatudatosság, 

prevenció, drog, önuralom, önkontroll, testtartás, tájfutás, tájoló, térkép, 

terep, önkarbantartás, tréning, örömtréning. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

Menet- és ütemtartás, hosszabb távú egyenletes, lassú futás. 

Hatékony mozgásszabályozás, két-három mozgáselem összekapcsolása a 

gyakorlatok során, a gyakorolt mozgáselemeket, sportágakat szabad 

térben, más körülmények között is alkalmazni. 

A szergyakorlatok képesség szerinti teljesítése, önálló végrehajtása. 

Ugróerő és súlypont emelkedésének tudatos szabályozása. 

A tánc és a közös mozgás élményének élvezete. 

A tanuló képes:  

önállóan bemelegíteni; 

a sportot életritmusába beépíteni; 

legalább egy úszásnemet biztonságosan művelni; 

versenyjátékok, versenyfeladatok szakszavait értelmezni, és képes az 

azoknak megfelelő cselekvésre; 

labdát céltudatosan irányítani; 

labda- és sportjátékok szabályait betartani, a csapatszerepeket felismerni; 

a szabályok betartásával aktívan részt venni a közös játékokban, 

versenyekben; 

higiénés ismereteit rutinszerűen alkalmazni saját életterében; 

a relaxációs gyakorlatokat önsegítő rendszerében alkalmazni, nyugalmi 

és stresszhelyzetben szokásrendszerébe integrálni az egészségtudatos 

magatartásformákat. 

 

 



 

 

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA 
9–10. évfolyam 

 

 

Az osztályfőnöki órák sajátos szerepet töltenek be a tantárgyak rendszerében. Tartalmaik, 

tevékenységeik közvetlenül szolgálják a nevelést, mintegy szintetizálva az egyes tantárgyakban 

közvetített fejlesztési, nevelési célokat, az iskolai nevelési folyamatot, lehetőséget biztosítva a 

tanítási órákon elsajátítottak elmélyítésére, aktualizálására, a tudásanyagnak 

értékmozzanatokkal történő felruházására. 

Az osztályfőnöki óra az osztályfőnöki tevékenység tanórai kereteként, tematizáltan 

segíti a tanulók megismerését, az egyéni sajátosságokhoz illeszkedő személyiségfejlesztést. 

Célja fejleszteni – a konkrét tapasztalatok és élmények feldolgozásával, értelmezésével 

– a szociabilitást, a testi-lelki harmóniát, a tanulók társas, egyéni és iskolai kapcsolatát, a 

szabálytudatot. Hozzájárulni – az egyéni szükségletek mentén – az énkép, az önértékelés 

alakításához, a közösen kialakított magatartási és viselkedési szokások elsajátításához, az 

önbizalom, az öntudatos és a környezetért is felelős magatartás, a világgal szembeni pozitív 

beállítódás, a demokrácia tisztelete, a tolerancia, az őszinte kommunikáció, az értelmes 

kockázatvállalás attitűdjeinek kialakulásához. 

Feladata, hogy erősítse – a terápiás eljárások alkalmazásával – az önismeretet, az 

önelfogadást és az önfejlesztést. Biztosítsa a szociális érzékenység légkörét, a konfliktusok 

kezelésének konkrét megoldását helyzetgyakorlatokon, megélt, átélt élményeken keresztül. 

Tudatosítsa az értékek védelmével kapcsolatos felelősséget, keresse a közvetlen környezet 

humán értékeit.  

Adjon képet a serdülőkor testi-lelki változásairól – tudatosítsa a saját élményeket, 

véleményeket. 

Alakítson ki riportok, filmek, cikkek, tanulmányok értelmezésével, megvitatásával – 

saját élmény eseti bekapcsolásával – pontos képzetet és viszonyulást az élvezeti szerek 

használatának veszélyeiről, a deviáns magatartás következményeiről. 

Szerezzenek a tanulók saját tapasztalatokat – események, történések közös elemzésével, 

egyéni gyűjtőmunkával – a felelős állampolgári viselkedésről, a környezettudatos, fenntartható 

fejlődésről.  

Készítse fel a tanulókat a pályaválasztásra, a reális életcélok megfogalmazására.  

Gyűjtsön tapasztalatokat a tanuló a munka világáról, a szakmákról. Feladat továbbá a 

vonzódások, lehetőségek mérlegelése – szakmatanulási lehetőségek a képességnek 

megfelelően – a képességfejlesztés útjainak, módjainak számbavétele az életcélok elérése 

érdekében. 

A tantárgy szerepe a fejlesztési területekben, a nevelési célok elérésében és a 

kulcskompetenciák fejlesztésében: 

Erkölcsi nevelés: irodalmi művek, irodalmi szereplők megismerésén keresztül pozitív 

és negatív példa felismerése, pozitív mintakövetés. 

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés: hazánk múltjának, jelenének megismerése 

az írók, költők szemével. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés: a közéletiség felismerése az olvasott 

szövegekben, demokratikus jogokért való küzdelem megjelenésének nyomon követése a múlt 

irodalmában. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése: szóbeli és írásbeli kifejezőkészség 

fejlesztésével segíteni a társas érintkezést. Önismeret fejlesztése a tanórai teljesítmények 

értékelésével, folyamatos visszajelzéssel. Saját személyiség megismerése, fejlesztése az 

improvizatív és irányított szerepjátékokkal, tanórai munkával. 



 

 

A testi és lelki egészségre nevelés: az egészséges és tudatos életmód jellemzőinek 

megismerése ismeretterjesztő és irodalmi szövegekben. Ennek felismerése, saját személyre 

vonatkozó lehetőségek megfogalmazása. 

Családi életre nevelés: irodalmi művekben megismert pozitív és negatív családpéldák, 

családmodellek, erkölcsi normák felismertetése, közös megfogalmazás, véleménynyilvánítás 

gyakorlása. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: a személyiségfejlesztő nevelés során 

megjelenő odafigyelés, elfogadás, együttérzés, segítés irányított megbeszélése irodalmi művek 

kapcsán. Gyakoroltatás szituációs játékokban, szerepjátékokban való megjelenéssel. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság: helyes szokásrend következetes alakítása 

különböző környezeti tényezők között (osztály, iskola, könyvtár, színház stb.) 

Pályaorientáció: a munka világáról szóló ismeretterjesztő, irodalmi művek elemzése, 

megbeszélése. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés: az egyén, a család, a társadalom gazdasági 

lehetőségeinek változását feltáró művek olvasásával ismeretet nyújtani a tanulóknak a 

tulajdonviszonyok, az érdekérvényesítés, a munkamegosztás, a családi élet, a hivatalos 

ügyintézés, a gazdálkodás stb. témakörökben. 

Médiatudatosságra nevelés: ismeretszerzési, művelődési, önkifejező 

kapcsolatteremtési lehetőségek gyakorlása. 

A tanulás tanítása: egyénre szabott motiváció, egyéni tanulási módok feltárása, egyénre 

szabott értékelés, feladatadás segítségével el kell érni az önálló ismeretszerzési képesség 

fejlődését. 

A kulcskompetenciák közül a tanításában hangsúlyosak az alábbiak: 

Anyanyelvi kommunikáció: a tantárgy tanítási tartalmait felhasználva, az egyéni 

különbségeket figyelembe véve hangsúlyos szerepet kell kapnia az önkifejezésnek, a 

beszédértés és a beszédprodukció fejlesztésének. 

Szociális és állampolgári kompetencia: a kellő önismeret alakításával tudja a tantárgy 

segíteni a társadalmi beilleszkedést. 

Hatékony, önálló tanulás: egyéni képességekhez igazodó ütemben és elvárással a 

tanulás tanításához kapcsolódó tantárgyi elemek elsajátíttatása segíti ennek a kompetenciának 

a fejlesztését. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beilleszkedés – Alkalmazkodás 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Helyes értékválasztás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Reális pályatervezés, osztályközösség megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

– A szabályok elfogadása.  

– Helyes napirend kialakítása. 

– Érzelmi azonosulás az elődök tetteivel. 

– Szolidaritás a rászorulókkal szemben. 

– Aktív részvétel a lakóközösség és az iskolaközösség 

életében. 

Magyar nyelv és 

irodalom; testnevelés 

és sport: egészséges 

életmód. 



 

 

– Bekapcsolódás a helyi öntevékeny csoportok munkájába 

(szakkör, énekkar, tánccsoport). 

 

Ismeretek 

Tanulói jogok és kötelességek.  

Házirend. 

Tűz- és balesetvédelem. 

Napirend.  

Tanórán kívüli elfoglaltságok. 

Tanulás és tudás.  

 „A tanulás tanulása”, az egyén szerepe.  

Műhelyek, munkahelyek megismerése, munkatársi kapcsolatok. 

Bevált és új tanulási módszerek kialakítása. 

Gyakorlati tantárgyakkal kapcsolatos képességek feltérképezése 

(kézügyesség, kitartás, pontosság, megbízhatóság stb.). 

 

Tanulói tevékenység 

A házirenddel, munkarenddel kapcsolatos kérdések megvitatása 

(kérdések megfogalmazása).  

Időbeosztás, órarend.  

Hatékonyság ellenőrzése. 

Saját tanulási stratégia megkeresése, az előnyök és hátrányok 

mérlegelésével. 

Kérdések megfogalmazása az új tantárgyakkal kapcsolatban.  

Beszámoló az önálló tanulásról és a tanulópárok együttműködésének 

tapasztalatairól. 

Kapcsolatépítés, aktív együttműködés. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Akusztikus figyelem. 

Szerialitás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni tanulás, tanulócsoport, kötelező tanóra, igazolt-igazolatlan 

hiányzás, legális munkavégzés, feketemunka, helytörténet, múlt, 

közelmúlt, együttérzés, önkéntesség, önfeláldozás, karitatív tevékenység. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Önismeret – Testi és lelki egészség 
Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás Saját jó és rossz tulajdonságok ismerete. 

Mondanivaló megfogalmazása összefüggően, több mondatban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mondanivaló árnyalt közlése szóban és írásban.  

Lényeges és lényegtelen körülmény egyre biztosabb megállapítása. 

Törekvés a káros szokások kijavítására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Fejlesztési követelmények 

– Reális önismeret.  

– Sérelmeiről beszél a tanuló.  

– A kritika elviselése, kiállás a saját vélemény mellett. 

– Hatékony és konstruktív részvétel a szűkebb környezet 

életében. 

– A káros szenvedélyek felismerése, kialakulásuk elkerülése. 

– Segítségkérés módjának és helyének megismerése. 

– Segélykérő telefonszámok ismerete. 

 

Ismeretek 

Önjellemzés, reális önértékelés. 

Lelki bántalmak, sérelmek következményei.  

Feszültségoldás. 

Milyennek látom társaimat, ők hogy látnak engem? 

Az emberi természet megnyilvánulásai, a helyes életvezetés 

kialakítása. 

Negatív tulajdonságok számbavétele. 

Veszélyeztető tényezők, a káros hatások kivédése, kialakulásának 

megelőzése.  

Dohányzás (aktív – passzív). 

Alkoholizmus, káros közösségek hatása (galeri, szekta).  

Fiatalkori bűnözés, kábítószer-használat.  

Fertőző betegségek (AIDS, hepatitis). 

Játékszenvedély (nyerőgép, számítógép, kártya, sportfogadás stb.). 

A különböző, prevencióval foglalkozó szervezetek és technikák 

megismerése. 

 

Tanulói tevékenység 

Saját tulajdonságok számbavétele, feltérképezése.  

Önjellemzés készítése, és megismertetése a társakkal (önkritika). 

Javaslatok és tervkészítés a „hibajavításra”. 

(Külső és belső tulajdonságok számbavétele) fénykép nézegetése: 

régi – új, mi változott? 

Feszültségoldásra alkalmazott módszerek megosztása társakkal.  

A feszültségoldás önpusztító formáinak kerülése (módszerek a lelki 

egyensúly visszaállítására). 

Jó – rossz, helyes – helytelen, hiba – bűn, bemutatásuk 

helyzetgyakorlatokban, állásfoglalás, reakció megbeszélése. 

Ellenszenv, rokonszenv, őszinteség, hazugság, választás, döntés, 

helyzetek megoldása, a választott megoldás indoklása. 

Jellemzés készítése véletlenszerűen kiválasztott társról, a kapott 

jellemzés elfogadása, vagy elutasítása. 

Saját élmények a témával kapcsolatban (szóbeli beszámolók). 

Beszélgetés a káros szokásokról, előadás, tájékoztató film a negatív 

hatásokról. 

Megelőzés. 

Szituációs gyakorlatok a káros hatásokkal való találkozásokról, 

hogyan lehet kikerülni ezeket a helyzeteket (alkohol, cigaretta és 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció 

fejlesztése. 



 

 

drog visszautasítása), a napirend és az egészséges életmód 

segítségével. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata 

önálló írás esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Emlékezet – rövidtávú: diktálás utáni írás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Konfliktuskezelés, egészségmegőrzés, szabálykövetés, játékszenvedély, 

függőségkerülés, -elhárítás, önismeret, önjellemzés, önkritika, 

tervkészítés, hibajavítás, feszültségoldás, megelőzés, reális, pozitív és 

negatív változás, önpusztítás, prevenció.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Aktuális témák 
Órakeret 

38 óra 

Előzetes tudás A tanuló saját környezetének ismerete, az események számontartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyéni és társadalmi ünnepek ismerete, számontartása. 

Mások ünnepeinek megismerése, elfogadása (tolerancia), ünneplésének 

a tisztelet megadása. 

Aktív részvétel az intézmény és a lakóhely életében. 

Osztályközösség alakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Szűkebb és tágabb közösség ismerete.  

 Aktivitás, együttműködés. 

 

Ismeretek 

 Egyéni és közösségi ünnepek, események ismerete. 

 A közösség építése érdekében a tanuló saját teendőinek 

feltérképezése. 

 

Tanulói tevékenység 

Az intézmény (iskola, munkahely) hagyományainak, történetének 

megismerése. 

Tanulmányi séta, kirándulás, múzeumlátogatás. 

A tapasztalatok, ismeretek rendszerezése. 

Aktív részvétel ünnepeken (családi és közösségi alkalmakon), az 

ünnepnek megfelelő szokások, külsőségek megtartása (meghívó, 

plakátkészítés, vendégvárással kapcsolatos teendők, ünnepi 

műsorban szerepvállalás, fényképezés, beszámoló szóban, írásban 

az eseményről). 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Akusztikus figyelem.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés.  

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 

 

Informatika: 

tájékozódás, 

adatgyűjtés a 

világhálón adott 

témával kapcsolatban, 

prezentáció készítése, 

plakát, meghívó az 

ünnepekre. 



 

 

Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata 

önálló írás esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás. 

Szerialitás. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az ünnepekkel, eseményekkel, osztályközösséggel kapcsolatos fogalmak 

köre. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló képes iskolai és gyakorló műhelyben végzett munkáit a tanult 

szabályok szerint végezni. 

Képes meggyőzni, kulturáltan véleményt megfogalmazni, empatikusan 

együttműködni beszédpartnerével.  

A környezet és az értékek megismerése alapján azonosulás, elfogadás és 

szolidaritás az aktuális helyzetekben. 

Képes felismerni az ünnepek és ünneplés helyét és értékét az egyén és a 

közösség életében. 

Megismeri az aktív közreműködés és részvétel élményét, emlékeket 

gyűjt, dokumentál. 

 



 

 

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK  

NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA 

OKJ SZERINTI RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS OKTATÁSÁHOZ 

ALKALMAZANDÓ 9-10. ÉVFOLYAMOS KÖZISMERETI 

KERETTANTERVE 
 

 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára, az OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

készült közismereti kerettanterv céljaiban, feladataiban és az ezekre épülő további tartalmakban 

figyelembe veszi a jövőben várható társadalmi, gazdasági változásokat, valamint az ezzel 

összefüggésben megjelenő, a köznevelés egészére vonatkozó célokat és feladatokat. A 

kerettantervi rendszer az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében is prioritásként értelmezi 

azokat a személyiség-, készség- és képességfejlesztési tartalmakat, amelyek az egyén és a 

társadalom számára egyaránt nélkülözhetetlenek. (A tantárgyi kerettantervek összeállítása 

során a teljes rendelkezésre álló órakeret felosztásra került a tematikai egységek között. A 

nevelőtestületnek azonban jogszabályban biztosított lehetősége van a tematikai egységek 

óraszámának 10%-os csökkentésére, és ennek felhasználásával az esetleges helyi sajátosságok 

érvényesítésére.) 

A célok és feladatok meghatározása a Nemzeti Alaptanterven és a Sajátos nevelési 

igényű tanulók oktatására vonatkozó irányelveken alapul. 

 

 

Célok és feladatok 
 

A speciális szakiskolai iskolai oktatás felkészíti a tanulókat az egész életen át tartó tanulásra, a 

munkaerőpiacon való eredményes részvételre, a sikeres munkaerő-piaci és társadalmi 

integrációra. 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók közismereti oktatásának a speciális szakiskolai 

képzésben kiemelt célja támogatni a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását és a 

sikeres szakmai vizsgára való felkészülést, gyakorlási-kipróbálási lehetőséget adni a társadalmi 

beilleszkedés, az önálló életvezetési technikák, a társadalmi cselekvőképesség, a 

személyiségstruktúra megszilárdítására. 

A szakiskolai képzés gyakorlási-kipróbálási lehetőséget teremt a társadalmi normáknak 

megfelelő életmód, életvitel szervezéséhez, vezetéséhez. Támogatja a személyiség komplex, 

harmonikus fejlődését, az önismeret, az önbizalom és a megfelelő önértékelés megerősödését, 

segíti a kognitív funkciók, az érzékelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás további 

fejlődését, teret enged a helyes és kívánatos társas kapcsolatok, viselkedési normák, szociális 

interakciók gyakorlásának. 

 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok 
 

Erkölcsi nevelés terén a tanulók erkölcsi érzékének továbbfejlesztése, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, 

társadalmi beilleszkedésük elősegítése zajlik. 

A szabálykövető magatartás érvényesítése a mindennapi gyakorlatban, az érzelem, az 

értelem és a cselekvés összefüggésének tudatosításával, az erkölcsi meggyőződés és az erkölcsi 

cselekvés kívánatos összhangjának felismertetésével valósul meg. Segíti az érzelem, az értelem 

és a cselekvés összefüggésének tudatosítását a nemzedékek közötti és a kortársi kapcsolatok 



 

 

megerősítésével, az állampolgári ismeretek gyakorlati értelmezésével, a mindennapi életvitellel 

összefüggő praktikus tudás nyújtásával. 

A folyamat végén az enyhén értelmi fogyatékos tanuló képes lesz cselekedetei 

következményeinek belátására, a mások iránti felelősség és felelősségvállalás érzékelésére. 

Kibontakozik a közösségi élettel kapcsolatos igazságérzete, társaival és az őt körülvevő 

személyekkel szembeni elfogadása, segítőkészsége. Magatartásában fejlődik az önfegyelem, a 

másokat megillető tisztelet megadása és tevékenységeiben a kívánatos mértéktartás. Feladatai 

és munkatevékenységei során megerősödik kötelességtudata. 

A nemzeti azonosságtudat és hazafias nevelés segíti a magyar történelemre és 

hagyományokra, hazájára való büszkeség kialakulását, a más népek, azok kultúrája iránti 

érdeklődés és tisztelet megnyilvánulását azzal, hogy támogatja a tanuló aktív részvételét 

szűkebb környezetének megemlékezésein, a történelmi múlthoz kapcsolódó ünnepeken. A 

társadalom, a társadalmi jelenségek megítélése fókuszba kerül, a tanulót a pályaválasztási és 

önálló életkezdési ismeretei, motivációja segíti abban, hogy reális képet kapjon a társadalomban 

elfoglalt-elfoglalható helyéről. 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés terén felkészül a társadalmi elvárásoknak 

megfelelő kötelezettségek és jogok gyakorlására, megismeri és szükség szerint igénybe veszi 

az önérvényesítés intézményes lehetőségeit. Iskolai keretekben gyakorolja a demokratikus 

jogokat és megismeri a demokrácia szabályait. Az iskola az egyéni adottságokhoz és 

lehetőségekhez mérten biztosítja a tanuló részvételét a helyi civil társadalom életében, azért, 

hogy fogékony legyen a társadalom jelenségei, problémái iránt. 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése területén az enyhén értelmi fogyatékos 

tanulóban kialakul a felnőtt élethez kötődő reális énképe, megismeri és kontrollálni tudja a 

viselkedését. A társas kapcsolatok tudatosan megfigyelt visszajelzései alapján továbbfejlődik 

önértékelése, önbizalma. Kialakul a társakkal, ismerős és ismeretlen környezettel szembeni 

bizalom és bizalmatlanság megfelelő egyensúlya. A serdülőkorban, mint a személyiség 

kialakulásának döntő szakaszában, az életkorból adódó problémák kezelése érdekében kiemelt 

szerepet kapnak a feszültségek, a szorongás, a stressz, a fáradtság oldásának technikái, annak 

felismerése és leírása, hogy a tanuló önmaga hogyan változik, alakul. Az elképzelések, vágyak, 

tervek a felnőtt szerepekről – a felnőttkori önmaga megvalósításáról – akkor lesznek reálisak, 

ha a tanuló képes a kudarcok tűrésére, tanulságaik feldolgozására, hasznosítására. 

A testi és lelki egészségre nevelés támogatja a tanuló tudatos törekvését az egészséges 

életmódra, a testi és lelki egyensúly megőrzésére. Igénnyé válik a testi épség megóvása és a 

sérülések elkerülése. A mindennapos testedzés megalapozza a munkavégzéshez elenged-

hetetlen fizikai állóképesség megszerzését és megőrzését. A pedagógus lehetőséget ad a 

tanulónak felismerni és elkerülni a káros szenvedélyeket, a testi, szellemi és lelki érettség 

elérésével megerősödik sikeres társadalmi beilleszkedésének lehetősége. A pedagógus feladata 

felhívni a tanuló figyelmét a rendszeres és bőséges táplálkozás, a táplálék összetevőinek, 

minőségének megfigyelésére, megteremteni az egészségvédelem és a szociális gondoskodás 

gyakorlatát az iskolában, felhívni a figyelmet a rendszeres mozgás, a megjelenés, a küllem, az 

ápoltság összefüggéseire. 

A családi életre nevelést segíti, hogy a tanuló a középfokú oktatás időszakában 

megismeri a harmonikus családi mintákat és a családi együttélés szabályait. A hétköznapi 

élethelyzetek megbeszélése, gyakorlása segíti a párkapcsolatok megismerését, felelős 

párkapcsolat kialakítását, az együttlét, a szakítás felelősségét, kultúráját. 

A támogatást nyújtó társadalmi, egészségügyi rendszerek megismerése, a konfliktusok 

kezelési lehetőségeinek, az érzelmi bizonytalanságoknak, a magánéleti krízishelyzeteknek a 

felismerése a felnőttkorba lépő fiatalok számára támpontokat nyújt az érzelmi élet válságaiban. 

A felelősségvállalás másokért és önkéntesség területén a tanuló tapasztalatai bővülnek 

a társadalom tagjainak különbözőségéről, megerősödik benne az elfogadás érzése, a másság 



 

 

elfogadása, a betegség, a sérült és a fogyatékos emberek iránti együttérző, segítő magatartás 

kialakítása. A pedagógus feladata lehetőséget teremteni arra, hogy fejlődjön a tanulóban az 

önkéntes segítségnyújtás igénye, amelyben megismeri és megéli a saját személyének 

fontosságát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, az egymásrautaltságot. A szociális 

érzékenység, az együttműködés, a problémamegoldás, az önkéntes feladatvállalás és a 

megoldás képességének kialakulása, az alkalmazás általánossá válása a mindennapi életben, a 

munka világában is támogatja a beilleszkedést. 

A fenntarthatóságot, környezettudatosságot segítik azok a helyzetek, amelyekben a 

tanuló felismerheti, hogy az emberiség összefogása szükséges a környezet épségének 

megóvása, a természet védelme érdekében. 

A pedagógiai helyzetekben cselekedeteit, azok hatását személyesen is megtapasztalja, 

belátja a környezeti ártalmak és az emberi élet szükségleteit, összefüggéseit. A környezeti 

ártalmak számbavétele, a védekezés lehetőségeinek kipróbálása, a takarékosságnak, a 

szükségletekhez igazított szokásrendnek a megismerése teszi lehetővé a mindennapi 

alkalmazást, azt, hogy fejlődjön az önálló élettel kapcsolatosan az egészséges és esztétikus 

környezet és élettér kialakításának és megóvásának igénye. 

A pályaorientáció területén a tanuló reális önértékeléssel megismeri munkaerő-piaci 

lehetőségeit, a társadalmi munkamegosztás alapjait. Képességeinek, lehetőségeinek és érdeklő-

désének figyelembevételével pályát választ, megismeri és motiválttá válik a céljai elérése 

érdekében szükséges képességek fejlesztésében. 

A gazdasági és pénzügyi nevelés terén a tanuló felkészül a változó gazdasági környezet 

lehetőségeihez történő alkalmazkodásra, megismeri a családi munkamegosztást, gazdálkodást, 

felismeri, hogy milyen az ésszerű, beosztó felhasználás, takarékosság. A folyamatban kiemelt 

szerepet kap a figyelem ráirányítása a tanuló saját felelősségére a javakkal való ésszerű 

gazdálkodásban, a pénz világában és a fogyasztás területén. 

A tanuló a pedagógiai folyamatban és a valóságban is kipróbálhatja az ügyintézés útjait, 

a segítségkérés lehetőségeit a lakhatás, a munkavállalás, a lakóhelyi, közösségi ügyintézés 

terén, tapasztalatokat szerezhet a döntései közvetlen és közvetett következményeinek és 

kockázatainak mérlegelésében. 

A médiatudatosságra nevelés különös jelentőséget kap a médiumok használatának 

előtérbe kerülése, a tanulás, az önművelés területein történő felhasználása miatt. A média-

tudatos magatartás a mindennapokban, a munka világában való tájékozódás szolgálatában azt 

jelenti, hogy a tanulónak megfelelő gyakorlata alakul ki az információhordozók megválasz-

tásában, használatában, megismeri a hétköznapi élet során szerepüket az ismeretek, a fontos 

információk megszerzésében, fejlődik képessége az óvatosság területén és az információk 

hitelességének ellenőrzésében, vigyáz személyes adatainak védelmére, mértéktartó az eszközök 

használatában. 

A tanulás tanítása terület a tanuló számára lehetőséget ad az egyénre szabott, 

képességeknek megfelelő motivációra és a folyamatos fenntartásra az ismeretszerzésben. Segít 

elfogadni és megismerni a környezet folyamatos változását, fenntartani az igényt és képességet 

a tevékenységekkel és munkavégzéssel kapcsolatos ismeretek bővítésére a munkaerő-piaci és 

a társadalmi integráció elérése érdekében. 

 

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 
 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknak is fel kell készülniük a munkavállalásra, a változások 

kezelésére és a későbbi tanulásra is. Kompetenciákkal a társadalmi integráció, az önálló 

életvezetés és a felnőttkori munkaerő-piaci helytállás érdekében nekik is rendelkezniük kell. A 

valamiben kompetens fiatal tudja, hogy adott esetben mit kell tennie; tudása van róla, képes azt 



 

 

megtenni; kialakult a megfelelő képessége, és meg is akarja tenni, mert megfelelő attitűddel 

rendelkezik. 

A kulcskompetencia különböző szintű kompetenciák rendszere – fejlesztésük egymásra 

épülő, tervezhető. Az alapkészségek kialakításához szükséges kompetenciák a jövőben való 

boldogulás várható igényei szerint kiegészülnek más olyan kompetenciákkal, amelyek a 

társadalomban való sikeres részvételhez, az egész életen át tartó tanuláshoz szükségesek. Ezek 

a kulcskompetenciák, amelyek nemcsak egyes tantárgyakhoz köthetőek. Kialakításuk, 

fejlesztésük a köznevelés feladataként az enyhén értelmi fogyatékos tanulókat nevelő-oktató 

intézményekben is elvárásként jelenik meg. 

Egy-egy terület fejlesztési feladatai valamennyi kompetenciát mozgósíthatják, illetve 

számos terület tartalmainak feldolgozása valamennyi kompetencia fejlesztésére hatással lehet. 

Az egyes területek kijelölik, hogy mely kulcskompetenciák fejlesztését célozzák meg a 

fejlesztési feladatok megvalósítása folyamán. 

A 9–10. évfolyamon jellemzően fejlesztendő kulcskompetenciák meghatározhatóak, 

azonban egyénenként eltérő összetevők fejlesztésére helyeződik a hangsúly – az enyhén értelmi 

fogyatékos tanulók esetében ez különösen jellemző. Ezért a szakértői bizottságok és a 

gyógypedagógusok képességekre, részképességekre vonatkozó vizsgálati eredményeire is 

támaszkodva differenciált, egyénre szabott programokon keresztül érhető el a tanulási képesség 

egyénileg különböző szintre fejlesztése. 

A tanuló az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen elsajátítja a társas, a 

társadalmi érintkezéshez, kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz szükséges kommunikációs 

formákat, megerősödik beszédértése és beszédprodukciója. Fejlődik szöveg- és 

véleményalkotási képessége. Kommunikációja körülményeknek megfelelő alakítására, továbbá 

az egyéni racionális és sikeres vita stratégiáinak kialakítására és használatára törekszik. A 

hétköznapi helyzetekben a magyar helyesírás szabályait követve old meg írásos feladatokat. 

Az idegen nyelvi kommunikáció kompetenciaterületen a tanuló a tanult nyelv alapvető, 

mindennapi élethelyzetek egyszerű fogalmait, kommunikációs fordulatait felismeri, 

alkalmazza. Törekszik a tanult idegen nyelvi kultúra minél árnyaltabb megismerésére. 

Matematikai kompetenciaterületen a mindennapi élethelyzetekben szükséges kognitív 

funkciók fejlesztésére fókuszál a terület. Bővül a biztonságot nyújtó ismeretek köre. A 

pedagógus gyakorlati tevékenységekkel folyamatosan segíti a tér- és időbeli viszonyok 

megerősítését, a mértékegységek egyre biztosabb használatát, a pénzkezelést és a szakmai 

ismeretek matematikai kompetenciát igénylő területeinek elsajátítását. A matematikai 

kompetencia birtokában az enyhén értelmi fogyatékos tanuló rendelkezik azzal a képességgel, 

hogy a környező világ mennyiségi és térbeli viszonyait felfedezze, képessé válik arra, hogy a 

tapasztalások útján megszerzett matematikai tudást praktikusan fel tudja használni a társadalmi 

lét különböző területein. Felismer egyszerű ok-okozati összefüggéseket, logikai kapcsolatokat 

és törekszik ezek pontos megfogalmazására. 

A természettudományos és technikai kompetencia területen az enyhén értelmi 

fogyatékos tanulóknál a gyakorlati jellegű természettudományi műveltség kialakítása folyik, a 

mindennapi életben előforduló természettudományos jelenségek körében a felhasználói 

tájékozottság elérése, az egységes természettudományos világkép kialakítása a cél. A tanuló 

ismereteinek segítségével, a megfelelő módszerek felhasználásával képes leírni és magyarázni 

a természet egyszerűbb jelenségeit és folyamatait. Érzékeny a hazai és globális természeti 

környezeti problémák iránt. Képes és kész saját életében környezettudatos döntések 

meghozatalára. Megismeri az ember szerepét a gazdaság környezetkárosító hatásának 

kialakulásában, megérti, hogy a környezeti katasztrófák elkerülhetők. A tanuló megfigyeli és 

értelmezi a mindennapi élethez köthető természeti jelenségeket. Gyakorlattá válik az 

egészségvédelemmel és betegségmegelőzéssel kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővül a 

környezet megismerésére való igénye és képessége. 



 

 

A digitális kompetencia azt jelenti, hogy a tanuló képességeinek megfelelő szinten 

alkalmazza az infokommunikációs eszközöket a tanulás, a kapcsolattartás, a szórakozás és 

ismeretszerzés területén. Képes adott céllal és adott szempontok alapján dokumentumokat 

választani informatikai eszközök segítségével. Az egyéni sajátosságokat és az informális 

társadalmi elvárásokat figyelembe véve középpontban a munkához, az életvitelhez és a 

szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó praktikus ismeretszerzés és készségfejlesztés áll. 

A szociális és állampolgári kompetencia segíti az enyhén értelmi fogyatékos tanulót 

abban, hogy megtalálja helyét, feladatát a családi és a társadalmi munkamegosztásban. Az 

állampolgári kompetenciák fejlesztése az enyhén értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai-

pszichológiai jellemzőit figyelembe véve zajlik úgy, hogy a pedagógus a tartalmakat 

sajátélményű tevékenységek formájában gyakoroltatva biztosítja. A tanuló felkészül a 

közügyekben való aktív részvételre, képessé válik a családi munkamegosztásban a felnőtt 

szerepre, felkészül a társadalmi lét munkavállalási és állampolgári szerepeinek betöltésére. 

Bővülnek ismeretei a közügyekben való részvétel szabályairól, saját érdekeinek képviseletéről, 

az önérvényesítés és az ehhez történő segítségkérés lehetőségeiről. Gyakorolja a közösségi 

viselkedést az iskolai környezet lehetőségeinek igénybevételével. 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia területén a tanuló felismeri reális 

lehetőségeit, képességeinek határait, megtanulja, kitűzött céljai elérése érdekében, megfelelő 

formában kérni és elfogadni mások segítségét. 

Felismeri a korának megfelelő élethelyzetekben a számára kedvező lehetőségeket és él 

azokkal, tájékozódik a pénz világában. Fejlődnek az életvezetési, munkavégzési, munkavállalói 

technikákra vonatkozó kompetenciái (tervezés, szervezés, ellenőrzés, értékelés, becslés, döntés, 

irányítás képessége, hierarchiatűrés képessége, megbízhatóság, felelősség- és kötelességtudat, 

tenni akarás). A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetenciához szükséges ismeretek, 

képességek és attitűdök alakítása, formálása a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve 

lehetséges. A tanítási-tanulási folyamatban az enyhén értelmi fogyatékos tanuló minden esetben 

saját cselekedeteinek tükrében ismeri fel lehetőségeit, próbálja elérni céljait. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség terén a tanuló érdeklődésének 

megfelelően motivált tevékenységeiben a kreativitásra, részt vesz alkotások létrehozásában, 

nyitottá válik művészeti alkotások befogadására. Az ötletgazdagság, a kíváncsiság és az 

alkotókedv kialakulásában nagy szerepe van a motivációnak és az érzelmeknek is. 

A hatékony, önálló tanulás kompetenciaterületen a tanuló igénybe vesz minden, 

képességeihez mérten elsajátított kultúrtechnikai eszközt új ismeretek, információk 

elsajátítására, megismerésére. Tud segítséget kérni új ismeret elsajátítására, mer kérdezni és 

képes csoportos munkában részt venni. 

Az önálló, hatékony tanulásra képes tanuló képes közös munkában, csoportban 

dolgozni. 

 

 

Tantárgyak és óraszámok 
 

Az OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához kapcsolódó enyhén értelmi fogyatékos tanulók 

nevelő-oktató munkáját ellátó speciális szakiskola 9-10. évfolyamának tantárgyi rendszere. (A 

9. évfolyamot megelőzi az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó 

speciális szakiskola kötelező előkészítő évfolyama.) 

 

 

Műveltségi terület Tantárgy neve 
9–10. évfolyam 

(átlag heti időkeret) 
2 tanéves óraszám 



 

 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Magyar nyelv és 

irodalom 
1 71 

Matematika Matematika 2 142 

Ember és társadalom Erkölcstan 1 71 

Informatika Informatika 1 71 

Testnevelés és sport Testnevelés és sport 5 355 

 Osztályfőnöki óra 1 71 

Közismeret összesen 11 864 

További szabad közismereti időkeret 1,5 108 

Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 21 1491 

További szabad szakmai időkeret (szabad sáv) 2 142 

Összefüggő szakmai gyakorlat 70 70 

Az éves óraszám megadásánál 9. évfolyamon 36 héttel, 10. évfolyamon 35 héttel számolunk. 

 

 

Egységesség és differenciálás 
 

Az egységesség és a differenciálás érvényesítésének megvalósítását a pedagógiai gyakorlatban 

az adaptív oktatás jellemzőinek ismerete és annak alkalmazása teszi lehetővé. Az oktatási 

folyamat akkor adaptív, ha a megvalósítása során a differenciálás és az egységesség elve 

egyaránt érvényesül. Az adaptív oktatás gondolata, a megvalósítás gyakorlata az egymástól 

különböző tanulók egyszerre történő, eredményes tanításának ellentmondását oldja fel. Egy 

olyan tanári gondolat- és tevékenységrendszert kínál, amely a tanulók egyéni sajátosságainak 

figyelembevételére épülve egyszerre biztosítja a differenciálás egyéni fejlesztő hatását és a 

pedagógiai gyakorlatban megjelenő egységességet. 

Az adaptív oktatás feltételei között egyenrangúan szerepelnek a tanulói sajátosságok – 

a tanuló tudása, az aktivitásra való készenléte, az önálló munkavégzés és az együttműködés 

terén való fejlettsége, helyzete a társas kapcsolatrendszerben – és a tanulók számára leginkább 

kedvező tanulásszervezési formák: a frontális munka, a csoportmunka, a párban folyó tanulás, 

az egyéni munka, az individualizált munka. 

A pedagógiai differenciálás hátterében az a törekvés húzódik meg, hogy az egységes 

tartalmi szabályozás keretei között minden tanuló a neki megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesülhessen optimális fejlődése, egyéni teljesítőképességének teljes kibontakoztatása 

érdekében. A differenciálásnak nélkülözhetetlen és sok variációban alkalmazott eszköz-

együttesként kell megjelennie. 

A sajátos nevelési igényű tanulók hatékony oktatása, nevelése érdekében többszintű és 

változatos differenciálást kell megvalósítani – mind a gyógypedagógiai intézményi, mind az 

integrált nevelés szervezeti formák esetén – a csoportba sorolás, a célok, a tartalom, a 

követelmények, a szervezési módok és eszközök vonatkozásában egyaránt. 

A megfelelő oktatási módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az 

egyéni lehetőségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás 

különböző lehetőségei során a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges 

tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket.  A 

differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják ugyanakkor az egyes területeken 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 

csökkentését, megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában (az együttnevelésre 

vonatkozóan is), fejlesztésében részt vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, 



 

 

empátia, továbbá az együttneveléshez szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a 

differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű 

tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, 

ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából 

individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma 

megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik különböző szakemberekkel, a 

gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos 

nevelési igényű tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális 

tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, 

életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés. 

Az adaptív oktatás gyakorlati megvalósításának két kulcsmozzanata van. Az egyik a 

bemeneti jellemzők köre, melyek alapjaiban kijelölik az egyéni utat, illetve az annak 

bejárásához vezető stratégia megvalósítandó pedagógiai mozzanatait. A másik a kimeneti 

elvárások köre, melyek a prognosztizálható fejlesztés/fejlődés kritériumainak, a kimeneti 

követelmények meghatározásához nyújtanak segítséget. 

A bemenetnél, az iskolai, oktatási folyamat kezdetén a sajátos nevelési igény pontos, 

egyénre szabott feltárása szükséges, a képességstruktúra, a lényegi személyiségvonások, a 

szocializációs funkciók területeinek feltérképezésével. A feltárás a gyógypedagógia, a 

pszichológia módszereivel történik. A funkcionális képességek (az észlelés, az emlékezet, a 

figyelem, a gondolkodás), a tanult képességek (a kommunikációs, a kognitív, a cselekvés, a 

szocializációs képességek), a család legjellemzőbb mutatói, a családi szocializáció színterei, a 

kommunikációs, célracionális, dramaturgiai tevékenységrendszer, az interakciók és struktúrák 

rendszere együtt jelenthetik a gyermeki szükségletek megfogalmazásának alapjait. Erre lehet 

építeni az egyéni út meghatározását, a pedagógiai diagnózist, a stratégiát és terápiát. 

A kimeneti elvárások – a pedagógiai folyamatban a tanulók egyéni jellemzőit, 

fejleszthetőségi sajátosságait mindvégig figyelembe véve – a társadalmi szükségletből 

vezethetők le. A társadalmi szükséglet meghatározásához kiindulópontot a társadalom leírása 

jelenti, a jelen és a belátható jövő társadalma sajátosságainak számbavétele. Ez azt jelenti, hogy 

a klasszikus tudásközlés mellett az információrobbanás korszakának jellemzőjeként az 

integratív, interpretatív szerepet is figyelembe véve lehet az iskola helyi nevelési rendszerét a 

társadalom szocializációs közegének modelljeként tekinteni. 

Így a fejlesztési, nevelési, oktatási, képzési rendszerben érvényesíthetők a következő 

jellemzők: (a) a nevelés mint kapcsolat, az értékek, a tudás, a cselekvési minták közvetlen 

cseréje; (b) az identitás és önismeret mint szocializációs cél; (c) párbeszéd, megoldáskeresés, 

értékelés, válogatás, kritika, közvetlen megfigyelés, kipróbálás mint tipikus tevékenységek és 

(d) a kíváncsiság mint motiváció. 

A mindennapi pedagógiai gyakorlat kialakításához, amely a bemeneti feltárás és 

kimeneti elvárás közötti fejlesztésre fókuszál, az egyéni és társadalmi szükségletek által 

meghatározott, az egységesség és a differenciálás megvalósítását biztosító adaptív oktatás 

megvalósításához konkrét útmutatást adnak a Módszertani segédlet, az Értékelési elvek és 

eljárások részek. 

 

 

Értékelési elvek és eljárások 
 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a folyamatos vagy szakaszos 

pedagógiai diagnosztizálás. Szolgálja a korrigáló, kompenzáló tartalmak, eljárások, terápiás 

eszközök tervezését, megelőzheti a további – másodlagos – tünetek megjelenését. Lehetőséget 

ad a fiziológiai funkciók zavarának korrigálásához, kompenzálásához, a funkcionális 



 

 

képességek csökkenéséből, a funkciók fejletlenségéből eredő zavarok kezeléséhez, a szociális 

szféra akadályozottságából származó hátrányok csökkentéséhez. 

 

 

Az értékelés célja és feladata  

 

Az értékelés célja visszajelzést adni a tanuló, a csoport és az oktatás-nevelés valamennyi érintett 

szereplője számára a tanulónak az oktatási-nevelési folyamatban elért fejlődéséről. Az értékelés 

többet jelent a pillanatnyi állapotjelzésnél. Elvárható, hogy rámutasson a további fejlődés 

érdekében a tanuló és a pedagógus számára a szükséges tennivalókra – ily módon válik a 

tanulási kudarc elkerülésének eszközévé, és hatással lehet az enyhén értelmi fogyatékos tanuló 

önértékelésére és a társakkal végzett tevékenységének, együttműködésének reális értékelésére. 

Előnye, hogy érvényesül az értékelés tanulási motivációt erősítő, támogató funkciója. 

 

Az értékelés alapelvei 

 

 Az egyénre fókuszáló értékelés a tanuló önmagához mért fejlődésére irányuljon. 

 Személyre szóló, fejlesztő, támogató értékelés valósuljon meg, amely a pedagógus 

számára is kijelöli a további tennivalókat az oktatási folyamatban. 

 A fejlesztő értékelés az oktatás eredményességét növelő, a tanulók egyéni fejlődését 

támogató értékelés. 

 Reális alapokra épülő kvalitatív és kritériumorientált értékelés valósuljon meg, 

amely fejlesztően hat a tanulók önértékelésére. 

 Egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési-

értékelési eljárások alkalmazása szükséges. 

 Az értékelés akkor tölti be szerepét a fejlesztési folyamatban, ha rendelkezésre 

állnak megfelelő mérőeszközök és ezeket alkalmazza is a pedagógus. 

 A rendszeres és megfelelő időben történő értékelés hatékonysága felerősödik. 

Az önbizalomhiánnyal küzdő enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára ideális 

tanítási-tanulási környezetet teremt a támogató érzelmi klímában megnyilvánuló reflektív tanári 

magatartás.  

 

Az értékelési formák 

 

A minőségi értékelés minőségi tanuláshoz vezet. Az oktatás eredményességét növelő, a tanulók 

egyéni fejlődését támogató minőségi értékelés a fejlesztő értékelés. 

A pedagógiában hagyományosan kialakult értékelési formák a diagnosztikus, a 

szummatív és a formatív értékelés. 

 Diagnosztikus (helyzetfeltáró) értékelés történik a tanulók tudásszintjének 

felmérésekor – például év elején, vagy iskolába kerüléskor.  

 A szummatív (összegző-lezáró) értékelés a tanulmányok összegző értékelését jelenti 

(témazáró, vagy tanév végi értékelés). Formáját tekintve lehet szóbeli, írásbeli 

teljesítményhez vagy gyakorlathoz kapcsolódó értékelés. 

 A formatív értékelésre, amely a tanítás-tanulást kísérő leggyakrabban alkalmazott 

értékelési forma, minden tanítási órán, valamennyi szakaszban folyamatosan nyílik 

lehetőség. A formális értékelés a legalkalmasabb arra, hogy felhívja a figyelmet a 

tanuló és a pedagógus számára is a korrekciós lehetőség biztosítására, illetve annak 

időszerűségére vagy éppen szükségszerűségére. A formatív értékelés azonnali 

korrekciót tesz lehetővé, így a tanulási folyamatban alkalmazása felértékelődik. 



 

 

Az értékelési formák közül valamennyi alkalmazásának helye van az enyhén értelmi 

fogyatékos tanulók tevékenységeinek, eredményeinek minősítése során a fejlesztési 

folyamatban, az iskolai tanulmányokban való előrehaladás szintre, terjedelemre, időbeli 

ütemezésre vonatkozó megfelelőségének vizsgálatában. A pedagógus a tanulói teljesítményt a 

pedagógiai gyakorlatban ma elfogadott ötfokozatú skálán érdemjegy adásával helyezi el, ezzel 

visszajelzést ad a tanulónak. Az értékelés során a megfelelő szint elérése a továbbhaladás 

feltétele is egyben, amit a tanterv követelmény-előfeltétel rendszere szabályoz. 

 

Kulcskompetenciák és értékelés 

 

Az értékelés a napi pedagógiai rutin része, a kompetencia-fejlesztés eszköze. A tanulói 

tevékenység, felkészülés, egyéni, vagy csoportos munkában való részvétel, szóbeli vagy 

írásbeli munka ellenőrzése kapcsán kinyilvánított elismerés vagy elégedetlenség kifejeződése. 

Az értékelés történhet érdemjegyekkel, pontgyűjtéssel vagy a helyi szokásokhoz igazodó más 

módszerekkel. Értékelés a biztató mosoly, az elismerő megjegyzés is. Fontos, hogy minden 

alkalommal kísérje szöveges értékelés – ezzel a pedagógus a tanulók számára pontosítja a 

további fejlődéshez szükséges tennivalókat, erősíti motivációjukat, gazdagítja a kompetencia 

fejlődésével kapcsolatos megértésüket, árnyalja szókincsüket. Ha a tanulásban való 

előrehaladásnak, mint a kitűzött cél megközelítésének az értékelésébe bevonjuk a tanulókat is, 

akkor önértékelési képességüket, szociális kompetenciájukat fejlesztjük, befolyásoljuk ön- és 

társismeretüket, erősítjük mások megértésének képességét, empátiájukat, elfogadási 

készségüket. 

A tantárgyak és a tantárgyi tartalmak fejlesztési céljai az ellenőrzés és értékelés 

megvalósítási lehetőségeit gazdagítják. Van, ahol a fejlesztés eredménye a tevékenységek 

elvégzésének szintjén mérhető, más tantárgy esetében a készségek vagy a képességek szintjét 

értékeljük. A matematikai kompetenciák a problémamegoldó gondolkodás, a műveletvégzés, 

adekvát tevékenységek elvégzésének szintjeihez viszonyítva mérhetőek, az anyanyelvi 

kommunikáció a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, a beszédértés, a szövegértés és 

szövegalkotás szintjei közötti viszonyításra alkalmas feladatokkal, eszközökkel vált mérhetővé. 

Az idegen nyelvi kommunikáció kompetenciaterület a kompetenciák összetevőinek állapota és 

fejlettsége – pl. a beszédbátorság, a kiejtés tisztasága, a megfelelő szóismeret és szókincs – 

szintén könnyen mérhető. A fejlettségi szint ismeretében a pedagógus az értékelés során 

tudatosíthatja a tanulók tudásukról való tudását – metakogníció, a tervezett továbblépés és a 

fejlesztésről a tanulókkal való kommunikáció a saját helyzetük megítélését teszi átláthatóvá – 

ez a kulcskompetenciák fejlesztési folyamatának lényege. 

Nem minden kompetencia bontható könnyen szintekre és mérhető egyértelműen. A 

pedagógus feladata, hogy a tartalomtól és fejlesztési céltól függően adekvát viszonyítási, 

értékelési rendszert építsen ki és alkalmazzon. 

Az iskolák pedagógiai programja tartalmazza az intézmény értékelési elveit, módszereit. 

Az értékeléshez kapcsolódó eljárásrendszert a pedagógusok folyamatosan fejlesztik. Ezek a 

pedagógusok körében terjedve közkinccsé válhatnak, s lehetőség nyílik a tantárgyak 

sajátosságaihoz igazodó módosítás, aktualizálás után kipróbálásukra, bevezetésükre. Mindezt 

egy innovációs folyamat részeként élik meg a pedagógusok. Közös tudásként alkalmazva az 

értékelés így a minőség megőrzésének, a minőségbiztosításnak, a minőségfejlesztésnek a 

részévé válik. 

 

 

 

 

Módszertani segédlet 



 

 

 

Itt néhány olyan, nem csupán módszertant érintő szempontot villantunk fel, amely a tanulást, 

egyben a pedagógus munkáját eredményesebbé teheti. A klasszikus három kérdés az oktatás 

kapcsán: Mit tanítsunk? Kinek tanítunk? és Hogyan tanítsunk? 

A „mit” kérdésre a válasz a tanterv maga. A 2012-es NAT és a ráépülő kerettanterv az 

utóbbi évtizedek pedagógiai óhajtását valósíthatja meg: „Ne tananyagot (sok esetben egyetlen 

tankönyvet) tanítson, hanem képességeket fejlesszen az iskola!” 

A kerettanterv segít abban, hogy a tervezőmunka fókuszában a képességek fejlesztése 

álljon – valamennyi műveltségi terület feltárja a fejlesztési területekkel lehetséges kapcsolatait: 

azt keresi, hogy milyen mértékben szolgálja a műveltségi terület céljait megjelenítő tantárgy az 

egyes műveltségi területek körébe tartozó, az oktatási folyamat szakaszaira lebontott fejlesztési 

célokat, és ezt valamennyi műveltségi terület esetében megteszi. Másrészt: a műveltségi 

területekhez kapcsolódó tartalmakkal a kulcskompetenciák fejlesztését veszi célba – ennek 

eredményeként a tanulók olyan feladatokban tevékenykednek, amelyek felé érdeklődéssel 

fordulnak és a már meglevő készségeiket más kontextusban gyakorolva próbálgatják – 

képességeik eközben fejlődnek, míg a tanuló egyszer csak ráébred, hogy ez a fajta tanulás öröm, 

sikerhez, általa önként megszerzett tudáshoz vezet, amely emeli önértékelését és a jövőbeni 

sikert is előfeltételezi: fő szerepe a tapasztalatszerzésnek van. 

A javasolt tanulásszervezés a csoportos, páros, tanulásszervezési módot részesíti 

előnyben, amellyel adott esetben jól megfér az egyéni munka vagy a frontális óraelem is – a 

hangsúlyeltolódás a lényeg! A helyi tantervek összeállításakor a szaktárgyi 

munkaközösségeknek, a megvalósítás folyamatában pedig a pedagógusoknak együtt kell 

gondolkodni, konzultálni, alkotó teamként működni, amikor arról döntenek, mit is fognak 

tanítani.  

 

Kinek tanítunk? 

 

Ez a kerettanterv sajátos nevelési igényű, enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült. 

A fogyatékossági típushoz tartozó gyerekek sajátosságegyüttese széles spektrumú. Csatlakozó 

problémáikat, nem múló tanulási nehézségeiket szakértői véleményben követheti nyomon a 

pedagógus. Közös sajátosságuk az értelmi funkciók elsődleges sérülése, a megismerő funkciók 

gyengesége. Valamennyi enyhén értelmi fogyatékos tanulónál általánosan megállapítható a téri 

orientáció, a finommotorika, a figyelemkoncentráció, a bonyolultabb gondolkodási folyamatok, 

a beszéd- és kommunikációs képesség, valamint a szociális alkalmazkodás fejlődésének eltérő 

mértékű zavara. 

A speciális szakiskolai képzés számára elvárás, hogy fokozza toleranciakészségét a 

nagyobb mértékű egyéni alkalmazkodás és esélykiegyenlítő korrekciós nevelési hatások 

biztosításával. Ezért az enyhén értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai nevelésében részt 

vevő iskolákban az egyéni egészségügyi habilitációs rehabilitációs fejlesztő foglalkozások 

mellett valamennyi tanóra az egyéni fejlődési tervek korrekciós céljaival összhangban járul 

hozzá a tanulók fejlesztéséhez. Ez az igény a pedagógus tanórai felkészülését is befolyásolja, 

hiszen több szempontot egyeztetve kell terveznie a tanulók és a saját tanórai tevékenységét. 

 

Hogyan tanítsunk? 

 

A tantárgy-pedagógiák gazdag módszertani kínálatot nyújtanak. A pedagógus-továbbképzések 

feladata a tanítók és tanárok módszertani kultúrájának bővítése, eszköztárának gazdagítása. Itt 

csupán néhány szempontra hívjuk fel a célcsoport pedagógusainak figyelmét. 

 Mikor jó egy módszer? Akkor jó, ha hatékony és eredményes. Csak a megfelelő helyen 

és módon alkalmazott módszer eredményes. Ismerjünk meg minél több módszert, 



 

 

alkalmazzuk ezeket váltogatva – a legjobb módszer is unalmassá válhat!  

 Tanítsuk meg tanulni a gyerekeket! Tanítsuk meg a tanuláshoz szükséges módszereket, 

pl. információszerzés, adatgyűjtés, lejegyzés, a fontos részek kiemelése, szavak 

aláhúzása, műveleti sorrend, kérdésfeltevés, ellenőrzés, rajz készítése – ezzel eszközt 

adunk a tanuláshoz.  

 Figyelemfejlesztő játékokat, gyakorlatokat, feladatokat végeztessünk napi 

rendszerességgel! 

 Memorizálással lassan, de biztosan fejleszthető a memória! Tananyaghoz kapcsolódva 

vagy szabadidős programok, játék kapcsán fejlesszük az enyhén értelmi fogyatékos 

gyermekek emlékezetét! 

 Legyen stratégiájuk a tanuláshoz! Tanítsuk meg, hogy a rövid távú memóriából hogyan 

juttathatják a hosszú távú memóriába az új ismereteket: ismételgetéssel, az új elemet a 

régiek közé illesztve kontextus kereséssel – tanultam-e már hasonlót? Ez a technika a 

régi és az új ismereteket puzzle-játék-szerűen rendezi össze: a meglevő részletek 

segítenek az illeszkedési pontok felismerésében. 

 Készítsenek a gyerekek gondolattérképet, ennek kulcsszavai is segítik a későbbiekben 

a felidézést! 

 A szemléltetést gondosan tervezzük! Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 

részletes magyarázattal maradandó élményt, tudást nyújt. 

 A motiváció biztosítása minden tanuló számára fontos, a figyelemzavarral küzdő 

tanulónak különösen. A motiváció kísérje végig a tanítási folyamatot – nem csak az óra 

elején van funkciója! Adjuk meg a feladatválasztás lehetőségét! A motiváció 

fenntartásában – mivel sikerre vezeti a tanulót –segítőnk a fejlesztő értékelés is. 

 Igyekezzünk megismerni tanulóinkat, beszélgessünk tanítványainkkal, hallgassuk őket 

érdeklődéssel! 

 Csak biztos tudásra építhetünk. A lemaradók felzárkóztatására szánjunk időt! 

 Tanítsunk a tanulóknak kooperatív technikákat! Szervezzünk csoportmunkát, ha 

rendszeresen dolgoznak együtt a tanulók, felszabadultan, hatékonyan fognak közösen 

tevékenykedni. 

 A közvetlen tanulói tevékenykedés megvalósulására szervezzünk a tantárgyhoz, 

témához illeszkedő sok játékot, modellezést, tevékenységet, szerepjátékot. Így a tanulók 

közvetlen aktivitás révén tesznek szert tudásra. 

 Teremtsünk minél több tantermen, iskolán kívüli, élményszámba menő tanulási 

programot! 

 

 



 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
9–10. évfolyam 

 

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy a speciális szakiskolában az irodalmi élmény nyújtása 

mellett az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének legfontosabb eszköze. Alapvető feladata, 

hogy a tanulók szövegalkotási tudásának gyarapításával képessé váljanak a társadalmi 

kommunikációra, az önkifejezésre. Legfontosabb célok: 

– A tanuló készüljön fel a társas-társadalmi együttéléshez szükséges nyelvi képességek 

elsajátítására, beállítódásokra, a kulturált nyelvi magatartásra. 

– Rendelkezzen közvetlen környezetében az emberi-, tárgyi viszonyrendszerekben 

történő eligazodáshoz szükséges beszédképességgel. 

– A beszéd formai és tartalmi oldalának fejlesztése: a tiszta artikuláció, a 

kommunikációs biztonságérzet kialakítása, 

– Az anyanyelvű írásbeliség normáihoz alkalmazkodó – képességekkel adekvát – 

szövegalkotás, 

– Alakuljon ki eszköztudás, a kultúrtechnikák alkalmazásának gyakorlásával és 

használatával. 

– Jelentősen bővül aktív és passzív szókincse a felnőtt élet, a munkavállalás és végzés 

valamint a szakmai munka területén 

– Irodalmi kifejezésformák befogadására nevelés. 

– Tudjon folyamatosan hangosan vagy magában olvasni, majd az olvasottakról 

tömörítve, a lényeget kiemelve beszámolni 

– Legyen képes részben önállóan, részben tanári segítséggel elolvasni egyszerűbb, 

rövidebb írásos műveket. Tegyen kísérletet ezek erkölcsi és életvezetési 

értelmezésére. 

– Legyen képes formanyomtatványok önálló kitöltésére, önéletrajz, magán- és 

hivatalos levelek írására. 

A tantárgy feladatai a következők: 

– A tanulók kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási képességének 

továbbfejlesztése. 

– A kommunikációs ismeretek bővítése, a nyelvi alapkészségek továbbépítése. 

– Az igényes és a helyzethez illő szóhasználat, a mondat- és szövegalkotás gyakorlása. 

– A mondat- és szövegfonetikai eszközöknek a nem verbális nyelvi elemekkel 

összehangolt és célszerű használata. 

– A véleményalkotási képesség továbbfejlesztése. 

– Önállóságra nevelés és kreativitásra ösztönzés a szövegalkotásban. 

– Motiválás az irodalomolvasásra és a köznapi élet hivatalos ügyirataiban való 

eligazodás támogatása.  

– Az irodalom önmegértést és önmeghatározást elősegítő lehetőségeinek felismerése. 

– A korábban megszerzett kommunikációs és tömegkommunikációs ismeretek 

szintetizálása. 

– Szereplési biztonság kialakítása. 

– A tanuló vegyen részt a dráma-, szerep és szituációs játékokban. 

A tantárgy szerepe a fejlesztési területekben: 

Erkölcsi nevelés: irodalmi művek és más írásos szereplők megismerésén keresztül 

pozitív és negatív példa felismerése. Napilapokban, folyóiratokban, a mindennapi élet 

eseményeiben a helyes magatartás, követendő minta és a helytelen magatartás 

megkülönböztetése. 



 

 

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés: hazánk múltjának, jelenének megismerése 

az írók, költők és más publicisták szemével. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés: a közéletiség felismerése az olvasott 

szövegekben, demokratikus jogokért való küzdelem megjelenésének nyomon követése a múlt 

irodalmában. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése: szóbeli és írásbeli kifejezőkészség 

fejlesztésével segíteni a társas érintkezést. Önismeret fejlesztése a tanórai teljesítmények 

értékelésével, folyamatos visszajelzéssel. Saját személyiség fejlesztése az improvizatív és 

irányított szerepjátékokkal, tanórai munkával. 

A testi és lelki egészségre nevelés: az egészséges és tudatos életmód jellemzőinek 

rögzítése ismeretterjesztő és irodalmi szövegek megismerésével. Saját személyre vonatkozó 

lehetőségek megfogalmazása. 

Családi életre nevelés: írásos művekben megismert pozitív és negatív családpéldák, 

családmodellek, erkölcsi normák felismertetése, közös megfogalmazás, véleménynyilvánítás 

gyakorlása. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: a személyiségfejlesztő nevelés során 

megjelenő odafigyelés, elfogadás, együttérzés, segítés irányított megbeszélése irodalmi művek 

kapcsán. Gyakoroltatás szituációs játékokban, szerepjátékokban való megjelenéssel. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság: helyes szokásrend következetes alakítása 

különböző környezeti tényezők között (osztály, iskola, könyvtár, színház stb.). 

Pályaorientáció: a munka világáról szóló ismeretterjesztő, irodalmi művek, 

publicisztikák elemzése, megbeszélése. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés: az egyén, a család, a társadalom gazdasági 

lehetőségeinek változását feltáró művek olvasásával ismeretet nyújtani a tanulóknak a 

tulajdonviszonyok, az érdekérvényesítés, a munkamegosztás, a családi élet, a hivatalos 

ügyintézés, a gazdálkodás stb. témakörökben. 

Médiatudatosságra nevelés: ismeretszerzési, művelődési, önkifejező 

kapcsolatteremtési lehetőségek gyakorlása. 

A tanulás tanítása: egyénre szabott motiváció, egyéni tanulási módok feltárása, egyénre 

szabott értékelés, feladatadás segítségével el kell érni az önálló ismeretszerzési képesség 

fejlődését. 

A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében: 

Anyanyelvi kommunikáció területén a tantárgy tanítási tartalmait felhasználva, az egyéni 

különbségeket figyelembe véve hangsúlyos szerepet kell kapnia az önkifejezésnek, a 

beszédértés és a beszédprodukció fejlesztésének. 

A szociális és állampolgári kompetencia területén a tantárgy segíteni tudja a kellő 

önismeret alakításával a társadalmi beilleszkedést. 

A tantárgy sajátos fejlesztési céljai: a nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében, 

hogy az egyéni képességekhez képest megfelelő szinten tudják alkalmazni a tanulók a szóbeli 

és írásbeli kommunikáció eszköztárát az önkifejezéshez, társas érintkezéshez, 

önérvényesítéshez. 

A tanítás során fontos szempont a nyelvhasználat kommunikációs értékűvé 

fejlesztésével hozzájárulni az énkép és a világkép kialakulásához, szükségleteik felismeréséhez 

és kielégítéséhez. A tantárgy célja, hogy az enyhén értelmi fogyatékos tanuló legyen képes 

tájékozódni tömegkommunikációs eszközök segítségével a napi eseményekről. 

A magyar nyelv és irodalom tanítása során elérhető a kulturált, megfelelő nyelvi 

eszközöket alkalmazó viselkedés kommunikációs helyzetekben. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése 

és alkotása 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Szóban kapott utasítások megértése, követése. 

Események elmesélése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szókincs gyarapítása mellett nyelvi kifejezőképesség fejlesztése.  

A testbeszéd, mimika megértése, használatával a szóbeli 

kifejezőkészség erősítése. 

A beszélő szándékának megértése. 

A hallott szöveg értelmezése, adekvát, nyelvtanilag helyes válaszadás. 

Saját vélemény, saját gondolat, kérdés, kérés megfogalmazása.  

A reproduktív beszéd képességének fejlesztése, memoriterek tanulása. 

Tanult szövegek kifejező tolmácsolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Egyéni képességekhez igazodóan: 

– a helyes artikuláció, beszédtechnikai elemek alkalmazása, 

– aktív és passzív szókincs fejlesztése, 

– társas kapcsolatok kommunikációjába a tanult elemek 

beépítése. 

 

Ismeretek 

Beszédtechnika: 

e) a helyes beszédlégzés: levegőbeosztás, szünettartás, 

f) megfelelő beszédhang: hangterjedelem, hangszín, hangerő,  

g) a pontos artikuláció, 

h) a kifejező képesség, a kommunikáció céljának megfelelő beszéd. 

Beszéd(meg)értés: 

d) szavak, 

e) mondatok, 

f) szöveg szintjén. 

Beszédkészség 

 

Tanulói tevékenység 

A levegőbeosztás, a szünettartás, az egyenletes hangadáshoz 

szükséges kilégzés kialakítása és gyakorlása szövegolvasás közben. 

A hangadás esetleges hibáinak javítása, a hangterjedelem 

kiszélesítése, a hangszín, a hangadás egyenletességének 

megteremtése a teljes hangterjedelemben, a görcsmentes 

hangerőfokozás és hangváltások kialakítása és gyakorlás. 

Az artikulációs mozgások gyakorlása, a gondos szóvégejtés, a 

pergő, tiszta szövegmondás, a szabályos beszédritmus, a 

hangkapcsolatok szabályos ejtésének kialakítása és gyakorlása. 

A kommunikáció céljának megfelelő beszéd, a hangsúlyok, 

érzelmek, indulatok, szándékok megjelenítése. 

Főfogalom alá rendezés, az „egész” részeinek felsorolása, a „rész” 

hozzárendelése az egészhez, hibás szókapcsolatok javítása, új 

Testnevelés és sport: 

légzéstechnika. 

 

Osztályfőnöki óra: 

kommunikációs 

képesség. 



 

 

fogalmak, szókapcsolatok tartalmának megismerése az értelmező 

szótár vagy rokon értelmű szavak alkalmazásával. 

Mondatpárok készítése, a mondat elemeinek cseréje, az eseményhez 

tartozó mondat kiválasztása, hibás elemek cseréje, feladat, 

utasítások végrehajtása. 

A mondat sorrendjének megállapítása, a hiányzó „láncszem” 

felismerése, kérdések, válaszok megfogalmazása a szöveghez, 

dramatizálás. 

Analógiák készítése, a következtetések megfogalmazása, analizáló- 

szintetizáló gyakorlatok végzése, összehasonlítások a nyelv 

különböző szintjein, különböző szempontok szerinti 

csoportosítások, fogalomalkotások. 

 

Szavak és szókapcsolatok jelentéstartalmainak feltárása, szavak és 

szókapcsolatok szövegkörnyezetbe helyezése, rokon értelmű 

szavakból szósorok alkotása, a hangulati és a fokozati különbségek 

megállapítása, hangutánzó és hangulatfestő szavak keresése, 

beépítése szövegkörnyezetbe, a stílushatások véleményezése, a 

szépirodalmi és a köznyelvi szövegek összehasonlítása, 

azonosságok és különbözőségek meghatározása, szépirodalmi 

kifejezések gyűjtése, szólások, közmondások beépítése a 

szövegkörnyezetbe (behelyettesítés).  

Vers- és prózamondás gyakorlása. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Kommunikációs képesség: szókincsbővítés, kifejezőkészség formai 

és tartalmi elemei. 

Percepció: verbális és vizuális hang, szó, mondat, szöveg. 

Vizuális és akusztikus figyelem. 

Emlékezet. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Artikuláció, beszédértés, beszédlégzés, beszélő szándéka, kommunikáció, 

összehasonlítás, csoportosítás, főfogalom, analógia, analízis-szintézis. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A tanulási képesség fejlesztése 
Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Iskolai könyvtár használata.  

Tanulási technikák használata közvetlen tanári irányítással. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az önművelés igényének szinten tartása. 

Önálló könyvtárhasználat előkészítése. „Szabadpolcok” önálló 

használatának megtanulása. 

Ismeretnyújtás a könyvtár felépítéséről, működéséről, előző években 

szerzett információk rendszerezése, gyakorlása. 

Az ismerethordozók önálló használatának tanulása. 

Az egyéni érdeklődésen alapuló, önművelő és szükségletkielégítő 

szabadidős tevékenységek tanulása. 

Tanári, tankönyvi vázlat felhasználása a tanuláshoz. 



 

 

Lényegkiemelés, szöveg értelmezése tanári irányítással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

– Tények, adatok, információk növekvő önállósággal történő 

felismerése az ismerethordozó/terjesztő médiákból. 

– Érdeklődésnek megfelelő könyv választása. 

 

Ismeretek 

– Könyvtárhasználat, információszerzés különböző eszközei. 

– Tanulást segítő eljárások gyakorlása. 

– Szövegfeldolgozás. 

– Szépirodalmi részletek, művek szöveghű megtanulása. 

 

Tanulói tevékenység 

Iskolai könyvtár rendszeres látogatása. Önálló könyvkölcsönzés 

megadott szempontok alapján (memoriterek keresése, kötelező 

olvasmány kikölcsönzése). 

Adatkeresés, adatgyűjtés. 

Vázlatok értelmezése, közös vázlatkészítés. 

Lényegkiemelés aláhúzással megbeszélés alapján. 

Összefüggések, cselekmény egymásra épülésének feltárása. 

Kérdésfeltevés, válaszadás az olvasottakkal kapcsolatban. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Motiváció. 

Összefüggéslátás, összefüggések felismerése. 

Önállóság. 

Matematika: 

adatgyűjtés. 

 

Informatika: tények, 

információk gyűjtése. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Önművelés, média, ismeret, ismeretnyújtás, ismeretszerzés, 

lényegkiemelés, vázlat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Anyanyelvi ismeretek 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Alapvető kommunikációs helyzetekben eligazodik a tanuló, tud 

kapcsolatot kezdeményezni, beszélgetésben részt venni. 

Igékkel és névszókkal kapcsolatos egyszerűbb szabályok ismerete. 

Tanult helyesírási szabályokat igyekszik alkalmazni. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyar nyelv rendszeréről és elemeiről meglévő ismeretek 

elmélyítése. 

A kommunikációs készség fejlesztése.  

Az elfogadható színvonalú helyesírás megalapozása.  

A mondanivaló árnyalt közlése a mondatokkal kapcsolatos ismeretek 

segítségével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Fejlesztési követelmények 

– Betűrendbe rendezés. 

– Helyes mondatalkotás, szövegalkotás szabályainak 

alkalmazása. 

– Tanult helyesírási szabályok (mondatkezdés, írásjelek, 

tulajdonnevek) alkalmazása.  

– Tanári útmutatás alapján szöveget alkot a tanuló, a 

szövegeket kiegészíti, módosítja. 

– Beszédhangok rendszerével, szófajokkal, mondatalkotással 

kapcsolatos ismeretek. 

– A magyar helyesírás szabályainak alkalmazása. 

– Jól olvasható egyéni íráskép. 

– Környezetében meglévő jelzéseket, képi információkat 

megérteni. 

– A beszédkörnyezetnek megfelelő nyelvhasználat. 

 

Ismeretek 
– A mondatok szövegben betöltött szerepe.  
– Mondatfajták, egyszerű és összetett mondatok. 
– Érzelmek kifejezése indulatszavakkal (öröm, bánat, harag, 

gyengédség). 
– Tájékoztatás, leírás stíluselemei. 
– Az írott beszéd felelőssége.  
– Pontos és szabatos megfogalmazás. 
– Helyesírás. A helyesírási szabályok felelevenítése, tudatosítása:  

– tulajdonnevek írása,  

– mondatkezdés,  

– mondatvégi írásjelek,  

– szótagolás, szavak elválasztása, 

– rövid- és hosszú magánhangzók,  

– rövid- és hosszú mássalhangzók használata. 
– Hibakeresés, hibajavítás. 
– Helyesírási szótár használata.  
– Helyesírási ellenőrző program használata segítséggel 

számítógépen írás alkalmával. 
– Köznyelv, irodalmi nyelv, szaknyelv, zsargon, argó, kortársi nyelv 

használata. 

 

Tanulói tevékenység 

Szavak szófajokba sorolása, szófajok fontosabb jellemzői, 

helyesírásuk.  

Igeragozás, igeidő használata, változtatása szükség szerint. 

Mondatok helyesírása, mondatbővítés, szűkítés, összevonás. 

Veszélyt és tiltást jelentő szavak és jelzések (pl. közlekedési táblák, 

tiltó jelzések, piktogramok) felismerése, megnevezése.  

Megfogalmazások különböző stíluselemekkel (szaknyelv, argó, sms 

stb.) 

Az írás képének, sebességének, pontosságának folyamatos javítása, 

értékelése. 

Informatika: 

helyesírás-ellenőrző 

program. 



 

 

Másolás, tollbamondás, ellenőrzés, javítás, gyakorlás változatos 

formában. 

Írás a számítógépen, hibajavítás a helyesírási program 

használatával. 

Szövegek gyűjtése adott stílusban, szövegalkotás a kért stílusban. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Akusztikus figyelem, szerialitás. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Érzelmek kifejezésére szolgáló szavak (öröm, bánat, harag, gyengédség). 

Szöveg, mondatfajták, szavak fajtáinak nevei. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, szövegalkotás – Fogalmazási ismeretek 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Mondanivaló megfogalmazása összefüggően, több mondatban. 

Írás különböző lehetőségeinek ismerete (másolás, emlékezetből való 

írás, diktálás utáni írás, önálló írás), tanult nyelvtani szabályok 

alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mondanivaló árnyalt közlése, az írásbeli kifejezőképesség és az írás 

eszközjellegű használatának fejlesztése.  

Lényeges és lényegtelen körülmény egyre biztosabb megállapítása. 

Elfogadható színvonalú helyesírás. 

Önellenőrzés fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

– Az írásbeli szövegalkotás legalapvetőbb szabályainak 

ismerete.  

– Néhány mondatos szöveg önálló alkotása vázlat alapján.  

– Hosszabb szövegből vázlat készítése – lényegkiemelés. 

– A címzettnek megfelelő stílusban levél, beszámoló 

készítése. 

– Önéletrajz írása tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelően (kézírásos, számítógépen írott). Az írás közben 

felmerülő helyesírási, értelmezési probléma esetén tanári 

segítséggel. 

– A tanuló saját és mások írásmunkáinak ellenőrzése, javítása 

a tanult nyelvtani szabályoknak megfelelően. 

 

Ismeretek 

– Elemi szintű műfaji ismeretek (elbeszélés, leírás). 

– Irodalmi szöveg leíró és elbeszélő részleteinek elolvasása, 

megbeszélése. 

– Szövegértés, szövegalkotás. 

– Vázlat készítése (lényegkiemelés, szövegbővítés). 

– Egyszerű szöveg megértése, adott szempont szerinti 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció 

fejlesztése. 

 

Informatika: 

helyesírás-ellenőrző 

program, az internet 

felelős használata. 



 

 

alakítása. 

– Szöveg alkotása, leírás készítése kép vagy adott téma 

alapján. 

– Elbeszélés, élménybeszámoló (saját tapasztalat vagy látott 

esemény alapján) szóban vagy írásban. 

– Magánjellegű és hivatalos szövegek stíluselemei, jellemzői 

(magánlevél, hivatalos levél, árajánlat, önéletrajz). 

– Önéletrajz írásának gyakorlása (tartalmi és formai elemek 

megismerése). 

 

Tanulói tevékenység 

Szöveg alkotása, átalakítása önállóan, adott szempontnak 

megfelelően. 

Az elkészített szöveg felolvasása, bírálata, megvitatása, javítása. 

Ismert szövegről vázlat készítése (lényegkiemelés), vázlatpontok 

alapján szöveg bővítése (bőbeszédűség, felesleges körülmény 

kiszűrése) a célközönségnek megfelelően. 

Levél írása adott témában barátnak, idős rokonnak, hivatalnak, 

tanárának stb., levél elolvasása után annak megállapítása stílus 

alapján, hogy kinek íródott. 

A számítógép használatához kapcsolódó tevékenységek felelős 

alkalmazása (blog, SMS, e-mail, csetelés). 

Saját önéletrajz írása (munkahelyi pályázat, ösztöndíj, segély 

kérése) a célnak megfelelően. 

„Önéletrajz” írása ismert irodalmi szereplőről (pl. János vitéz).  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Finommotorika. 

Téri tájékozódás: vonalközben való eligazodás, íráskép rendezése. 

Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata 

önálló írás esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás. 

Figyelem. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Önálló írás, emlékezetből való írás, diktálás, nyelvtani szabály, 

fogalmazás, leírás, elbeszélés, hír, jellemzés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Irodalmi szöveg olvasása 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Szövegértő olvasás.  

Tanult irodalmi művek felidézése, ismert memoriterek elmondása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hangos és a néma olvasási technika, a szövegértő olvasás fejlesztése, 

szövegfeldolgozás alakítása. 

Aktív és passzív szókincs gyarapítása. 

Az olvasási kedv felkeltése, a könyvek iránti érdeklődés megalapozása. 

Minél több alkotást megismerni, megszeretni. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

– A jellemző stílusjegyek alapján a hallott vagy olvasott 

szöveg jellegének felismerése. 

– Mondatok, szöveg értelmezése néma és hangos olvasással. 

– Szövegből – adott szempontok alapján – részletek 

kiemelése. 

– Az olvasottakkal kapcsolatban saját vélemény 

megfogalmazása. 

– A megismert irodalmi alkotások előadásában képességek 

szerinti feladatvállalás. 

 

Ismeretek 

– Olvasmányélmények, látott, hallott irodalmi alkotások 

felidézése. 

– A szépirodalmi alkotások megjelenési formái (vers, próza, 

dráma, mese, mítosz, monda, regény, novella, elbeszélés). 

– Művek és alkotók megismerése (korosztálynak megfelelő 

irodalmi alkotások, filmek, színdarabok választása). 

– Egyszerűbb színdarabrészletek, alkalmi irodalmi 

összeállítások előadása közönség előtt. 

– Kreatív szövegalkotás (alkalomra vers, szöveg alkotása: 

köszöntő, búcsúztató). 

 

Tanulói tevékenység 

DVD-, CD- és élő előadásban elhangzó művek megismerése 

nyomán az élmények, érzések, hangulatok, indulatok kifejezésével 

reagálás. 

Közös színházlátogatás, közösen kiválasztott film megtekintése 

moziban, a látottak megbeszélése, a tartalom és a témával 

kapcsolatos élmények elmondása. 

Alkalomra társaival előadással készülés (a kiválasztott anyag 

elemzése, szereposztás, próba); előadás szűkebb és tágabb 

közönségnek.  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem.  

Auditív észlelés. 

Emlékezet: tanultak, olvasottak, látottak felidézése. 

Osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás. 

Szómagyarázat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kommunikáció – Médiaismeret 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Szövegértő olvasás, megfelelő szókincs. 



 

 

Ismert médiafelületek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Aktív és passzív szókincs gyarapítása. 

Az információs-kommunikációs társadalom műfajainak megfelelő 

olvasási szokások gyakorlása. 

Az információszerzés színtereinek feltérképezése (rádió, televízió, 

informatika). 

Média által elérhető információforrás értékének felismerése, az ezekből 

való tanulás megalapozása. 

Önálló gondolatok bátor elmondása, a vélemény vállalása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

– Látott, hallott, olvasott mondatok, szöveg értelmezése. 

– A szövegből – adott szempontok alapján - információ 

kiemelése. 

– Lehetőség szerint rendszeresen hírlap, folyóirat olvasása, 

hírműsorok nézése, hallgatása. 

– A továbbadandó hírek, információk valóságtartalmának 

mérlegelése. 

– Az eltérő vélemény meghallgatása, megvitatása, ha 

indokolt, elfogadása. 

– Számítógép mint információs eszköz használata, a kapott 

ismeretek értelmezése. 

– A médiából szerzett információk, reklámok kritikával, 

fenntartással fogadása. 

 

Ismeretek 

– A kommunikáció formái: verbális, nonverbális (képi, 

gesztus, testbeszéd, mimika). 

– A hiteles információhoz jutás színterei: felnőttek, hírlapok, 

kommunikációs források. 

– Szövegelemzés. A hír, információ hitelességének tisztázása 

(cáfolat, megerősítés). 

– Könyvtárhasználat. Internethasználat az 

információszerzéshez. 

– Az információ valóságtartamának mérlegelése (hiteles, 

pletyka, rágalom). 

– A média által sugárzott virtuális valóság és a valóság 

viszonya. 

– A reklámok célja és természete. 

– Kreatív szövegalkotás, részvétel helyi újság, rádió 

műsorának készítésében (cikk írása, olvasói levél). 

 

Tanulói tevékenység 

Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából, 

testbeszédből. 

Kutatómunka adott információ megkeresésére. 

Látogatás könyvtárban, tájékozódás katalógusban. 

Napilapok, folyóiratok, rádióadók, televízióadók közül választás. 

Osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 

 

Informatika: etikai 

állásfoglalás. 



 

 

Információk értékelése, mérlegelése. 

Reklámok gyűjtése, megtekintése különböző területeken.  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem. 

Auditív észlelés. 

Emlékezet: olvasottak, látottak, hallottak felidézése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás. Virtuális 

valóság, látszat, valóság.  

Mimika, testbeszéd, gesztus, önismeret. Hírforrás, cáfolat, megerősítés, 

termék, áru, érték, katalógus, keresőprogram, országos napilap, helyi 

lap, folyóirat, szaklap. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni.  

Képes meggyőzni, kulturáltan érvelni, kérdezni, együttműködni 

beszédpartnerével, véleményt elfogadni. 

Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári 

kérdések alapján). 

Képes írásbeli munkáit a tanult szabályok szerint végezni, olvasható, 

áttekinthető írásműveket készíteni. 

Tudja az írást kommunikációs célokra használni. 

Képes az olvasást az információszerzéshez és átadáshoz felhasználni.  

Képes a média által bemutatott valóságképet kritikával fogadni. 

Könyvtárhasználat megadott szempontok alapján.  

Fogékony a művészeti élményekre. 



 

 

MATEMATIKA 
9–10. évfolyam 

 

 

A matematika tantárgy szerepe a speciális szakiskolában a szakmaelsajátításhoz 

nélkülözhetetlen alapismeretek megszilárdítása, a matematikai műveletvégzések 

pontosságának növelése, készségszintű műveletvégzés elérése a racionális számok körében. A 

geometriai alakzatok tulajdonságainak bővítése, szerkesztési alapismeretek elsajátítása. 

Szabványmértékegységek megismerése és alapszintű alkalmazása, mértékváltások 

megerősítése. 

A tantárgy segíti az önálló életvitel megalapozását a pénzügyi ismeretek elsajátításával, 

a munkabér, a háztartási költségvetés összefüggéseinek megismerésével. Lehetőséget teremt a 

háztartásban, kertben, közlekedésben a gyakorlati élethez szükséges mérések és számítások 

elvégzésére, a mennyiségek, az idő meghatározására. 

 

A tantárgy jelentős szerepet kap a pályaorientáció területén a munkatevékenységekkel, 

szakmákkal összefüggő matematikai, logikai ismeretek megerősítésében, lehetőséget adva az 

egyéni képességek és érdeklődés megismerésére, a szakmaválasztási döntés előkészítésének 

támogatására.  

A gazdasági és pénzügyi nevelés terén támogatja a minél önállóbb felnőtt életre történő 

felkészülést, a jövedelem és kiadások megismerésének függvényében felkészít a munkabér és 

más pénzeszközök célszerű felhasználására.  

A fenntarthatóság, környezettudatosság terén segíti a mennyiségek, összehasonlítások 

megismerésével, megértésével a takarékos életvitel lehetőségét, a tudatos törekvést az anyagok, 

az energia és az idő praktikus és rugalmas beosztására. 

Anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen segíti a szabatos, pontos közlést a 

hétköznapi életben alkalmazott logikai következtetések megfogalmazásában, az ok-okozati 

összefüggések felismerésében.  

A matematikai kompetenciaterületen alkalmas a hétköznapi életben való biztonságos 

eligazodáshoz szükséges ismeretek és jártasságok fejlődésének segítésére. A matematikai 

ismeretek segítik a szakmai ismeretek elsajátítását, a pénzkezelés szabályait, az időben és térben 

való tájékozódást.  

A természettudományos és technikai kompetenciaterületet segíti a tárgyak, formák, 

jelenségek tulajdonságainak megismerésével, a folyamatok megértésére törekvéssel.  

A digitális kompetenciaterület ismeretei bővülnek a matematikai számítások, mérések, 

folyamatok megismerésére alkalmazott informatikai eszközhasználat lehetőségeinek 

megteremtésével. Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban 

segítheti a tanulót a mindennapokban, és különösen a média közleményeiben való reális 

tájékozódásban. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Gondolkodási műveletek 
Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás Kommunikációs készség. 

Problémamegoldó képesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Logikai alapon állítás megfogalmazása. 

Vitakészség, érvelés, cáfolás, bizonyítás. 

A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

– A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 

– A logikai kifejezések alkalmazása. 

– Adatok leolvasása. 

– Valószínűségi játékok, kísérletek kapcsán események 

összegyűjtése, rendszerezése, táblázat készítése, 

valószínűségi esemény becslése. 

– Szöveges feladatok lejegyzése nyitott mondattal, összes 

megoldás megkeresése adott alaphalmazon. 

 

Ismeretek 

Gondolkodási műveletek: csoportosítás, osztályozás, 

konkretizálás, analógia, elvonatkoztatás, általánosítás, kritikai 

gondolkodás, következtetés, ítéletalkotás. 

– Összefüggések. 

– Valószínűség. 

– Nyitott mondatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Fogalmak értelmezése, rendszerezése. 

Egyszerű feladatok a gondolkodás fejlesztésére.  

Elemek elhelyezése adott halmazokba. 

Halmazok kapcsolatának az összes esetre vonatkozó használata 

(nincs közös elemük, van közös elemük, de egyik halmaz sem része 

a másiknak, illetve egyik halmaz része a másiknak). 

Szövegelemzés, szövegértelmezés. 

A logikai „és”, „vagy” alkalmazása.  

A „minden”, „van olyan”, „van, amelyik nem”, „egy sem” helyes 

alkalmazása. 

Összefüggések felismerése a matematika valamennyi területéről. 

Eredmények megfigyelése, adatok lejegyzése, rendszerezése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Biztos, lehet, lehetetlen leolvasása oszlopos diagramról.  

Gyakorlati feladatok, átlagszámítás. 

Szöveges feladat lejegyzése nyitott mondattal, összes megoldásának 

megkeresése adott alaphalmazon. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Megfigyelőképesség. 

Irányított, tartós, tudatos figyelem. 

Emlékezet tartóssága, mobilizálása. 

Problémamegoldó képesség. 

Matematikai összefüggések. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szókincs, 

pontos fogalmazás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Logikus, indoklás, érvelés, magyarázat.  

A „lehetetlen”, „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „véletlen”, 

„valószínűbb” logikai megfogalmazások tartalma. 

Halmaz, alaphalmaz. 

A matematikai nyelv témához kapcsolódó szókincse. 



 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Számtan. Műveletek 
Órakeret 

60 óra 

Előzetes tudás Alapműveletek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika elemi fogalmainak a mindennapi életben való használata. 

Biztos műveletfogalom és számolási készség az alapműveletek körében. 

A zsebszámológép használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

– A mindennapi életvezetésben biztonságot jelentő 

matematikai ismeretek biztos elsajátítása. 

– Biztos számfogalom a racionális számkörben. 

– A négy alapművelet biztonságos használata matematikai 

probléma megoldásában. 

– Pontos és gyors számolás. 

– Zsebszámológép használata. 

– Saját és mások munkáinak ellenőrzése, javítása.  

 

Ismeretek 

– Természetes számfogalom és mennyiségfogalom 

elmélyítése. 

– Számfogalom, számköri ismeretek. Negatív számok. 

– Műveletek. Összeg-, különbség-, szorzatalakok. 

– Szöveges feladatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Törtek: közönséges törtek, tizedes törtek, átváltások, egyszerűsítés, 

bővítés, összehasonlítás, rendezés. 

Természetes és racionális számok csoportosítása, összehasonlítása, 

rendezése.  

Műveletek természetes számokkal. 

Kerek számok összeadása, kivonása, egyjegyű szorzóval szorzás,  

egyjegyű osztóval osztás szóban. 

Írásban: a 0-val való számolás eseteinek gyakorlása.  

Arányosság, következtetések, egyenes- és fordított arányosság. 

Műveletek racionális számokkal.  

Tizedes törtek összeadása, kivonása, szorzása egész számmal és 

tizedes törttel, osztás egész számmal.  

Közönséges és tizedes törtekkel végzendő műveletek gyakorlása a 

mindennapi élethez kapcsolódó gyakorlatban.  

A százalék fogalma. Egyszerű százalékérték-kiszámítások 

(kamatok, árleszállítás, adó). 

Fizetések, vásárlások részletre. 

Átlagszámítás több adatból (tanulmányi átlag, átlagéletkor). 

Egyszerű szövegezésű feladatok a tanult alapműveletek 

alkalmazásával a mindennapi gyakorlathoz kapcsolódóan.  

 



 

 

Szöveges feladatok megoldása és készítése (értelmezés, megoldási 

terv elkészítése, kivitelezése, válaszadás, ellenőrzés). 

A zsebszámológép biztos használata, elsősorban ellenőrzésre. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Pontos munkavégzés. 

Szóbeli kifejezőképesség. 

Figyelem terjedelme, pontossága. 

Emlékezet mobilizálása. 

Szabályalkalmazás, szabálykövetés. 

Összefüggés-felismerés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A pénzforgalommal kapcsolatos aktuális fogalmak (folyószámla, 

hitelszámla, kamat, csekk, részletfizetés). Százalék (%). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Mérések 
Órakeret 

58 óra 

Előzetes tudás Mértékegységek átváltása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika elemi fogalmainak használata a mindennapi életben . 

A mérés eredményeinek pontos lejegyzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

– Szakmához és a hétköznapokhoz kapcsolódó mérések 

rutinos végzése. 

– A pontos munkavégzés fontosságának tudatosítása és szem 

előtt tartása. 

– Geometriai alapismeretek, a tanult mérési és számítási 

eljárások alkalmazása gyakorlati példákban. 

– Síkidomok és testek tulajdonságainak ismerete, segítséggel 

terület és térfogat számítása. 

– Pontos, tiszta szerkesztés. 

 

Ismeretek 

– Hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése. 

– Idő mérése. 

– Gyakorlati mérések, mértékegységek, számítások.  

– Szerkesztési feladatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Mérések végzése különböző mérőeszközökkel.  

Becslés.  

Összehasonlítás alkalmi és szabványos egységekkel.  

Mértékegységek.  

Átváltások. 

Magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 



 

 

Foglalkozásokhoz, és a köznapi élethez kapcsolódó szöveges 

feladatok megoldása. 

Mértékegységek ismétlése, összefüggések elmélyítése. 

Szakmaorientált feladatvégzések szabványos mértékegységekkel. 

Geometriai alakzatok (vonalak, síkidomok, testek) csoportosítása 

tanult tulajdonságok alapján. 

Testek, síkidomok tanult tulajdonságok alapján történő 

rendszerezése, tulajdonságok elmélyítése. 

A kör és alkotórészei.  

Az átmérő és a sugár kapcsolata. 

Kör kerületének, területének mérése tapasztalati úton. 

Kocka és téglatest térfogatának mérése, kiszámítása 

következtetéssel, majd mért adatok alapján.  

Hosszúság, terület, térfogat mértékegységeinek összehasonlítása, 

összefüggések megállapítása. 

Szöveges feladatok végzése.  

Szerkesztések. Tanult szerkesztések gyakorlása (méretarányos, 

szabványos jelölésekkel). 

Összefüggések műveletek, mértékek, helyi értékek között. 

Táblázat adatai közötti összefüggés felismerése, leírása. 

  

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem.  

Auditív észlelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Méretarányos, felül-, elöl-, oldalnézet.  

A felmerülő szakkifejezések. 

Testhálózat (gyakorlati alkalmazások kapcsán). 

A feladatvégzésekkel kapcsolatos fogalmak, koordinátarendszer. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes összefüggéseket biztosan felismerni számok, 

mennyiségek, mértékegységek, geometriai alakzatok között. 

Testek és síkidomok alkotórészeinek ismerete. 

Jártasság a tanult geometriai számításokban és szerkesztésekben. 

A tanuló képes arányos alaprajzot készíteni. 

Képes alkalmazni a logikai kifejezéseket. 

Legyen jártas az adott halmazra vonatkozó állítások igazságának 

eldöntésében. 

Tudjon állításokat tagadni, ismerje a tagadás logikai tartalmát. 

Legyen jártas sorozatok folytatásában adott és felismert szabály alapján 

mindkét irányban. 

Képes egyszerű adatokból átlagszámításra. 

Ismerje a 10-es számrendszert milliós számkörben. 

Képes a négy alapműveletet pontosan kivitelezni az egész és a racionális 

számok körében. 

Képes szöveges feladatot megoldani, ellenőrizni, zsebszámológépet 

pontosan használni.  



 

 

Képes az olvasható, áttekinthető írásbeli munkára.  

 

 



 

 

ERKÖLCSTAN 
9–10. évfolyam 

 

 

A tantárgy kiemelt célja a speciális szakiskolában a felnőtt élettel összefüggő tevékenységek, 

magatartási formák megítélésének helyességére nevelés, a különböző élethelyzetekben adódó 

döntések, cselekedetek motivációinak felismerése. Mindezt támogatja az emberi tulajdonságok 

széles körének bemutatása és megismerése, a pozitív és negatív tulajdonságok 

megkülönböztetése, az emberi, társadalmi kapcsolatokhoz szükséges etikai normák 

tudatosítása, a kapcsolatokban a nemi, vallási, etnikai, társadalmi hovatartozás miatti 

megkülönböztetés elítélése mellett az elfogadásra, toleranciára nevelés.  

A pedagógus szerepe az, hogy támogatja az érzelmek kimutatását, azok megfelelő 

formáinak elsajátítását, mások érzelmeinek megértését. A nézeteltérések feloldásában a 

kulturált formák iránti igényt helyzetgyakorlatok, szerepjátékok segítenek felkelteni, amelyek 

az érdeksérelmek miatti ellentétek kölcsönös konszenzuson alapuló feloldására neveléshez is 

megfelelő hátteret adnak. Az önismeretre és a mások megismerésére törekvés iránti igény 

kialakítása, a saját belső tulajdonságok fejlesztése is tevékenységbe, adott szituációba 

ágyazottan történjen. 

Kiemelt feladat a családi, iskolai, munkahelyi viselkedés kontrollálásának segítése, 

erősítése, a munkával létrehozott értékek megbecsülése. 

 

A tantárgy legfontosabb pedagógiai jellemzője az értékek közvetítése, valamint az, hogy 

társadalmunk közös alapvető normái egyre inkább a tanulók viselkedésének belső szabályozó 

erőivé váljanak. Az életkorra jellemző önállósodást a speciális szakiskola azzal támogathatja, 

hogy megteremti a véleményt, választást és döntést igénylő helyzeteket, a valóságoshoz 

hasonló morális dilemmák mérlegelésének lehetőségét. 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelés területén az élet minden 

szegmensét befolyásoló, elfogadott erkölcsi normák, minták, követendő példák 

megismerésében, az értékek megbecsülésére nevelésben; az emberi magatartás, motivációk, 

konfliktusmegoldások és kommunikáció során a megértő, a toleráns, önmaga és mások értékeit 

tiszteletben tartó viselkedés kialakításában. 

Az önismeret és társas kultúra terén segíti a reális és valós énkép kialakulását, a belső 

tulajdonságok megismerését, az emberi kapcsolatok dinamikájának megértését. A tanuló 

felismeri a közösségben élés és a közösséghez tartozás kötelezettségei és előnyei 

egyensúlyának fontosságát. 

A testi és lelki egészségre nevelésben fontos szerepet játszik az egészséges társas 

kapcsolatok kialakításának és fenntartásának támogatásában, az öröm és bánat egyéni és 

közösségi megosztásával az egészséges lélek megőrzésének lehetőségében. Megerősíti az 

egymásra figyelés és az egymás segítése iránti igényt, a baráti kapcsolatok fontosságának 

felismerését. 

A családi életre nevelésben a tantárgy segíti az együtt élés szabályainak, a szülői, 

testvéri és párkapcsolatoknak a megértését és tiszteletben tartásuk fontosságának felismerését, 

a magánélet védelmét. 

A szociális és állampolgári kompetenciákat a tantárgy a társadalmi igényeknek 

megfelelő viselkedési és kommunikációs lehetőségek bemutatásával, felismertetésével segíti. 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ítélőképesség, az erkölcsi és az esztétikai érzék 

fejlesztése 

Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás 
A tanuló legyen képes egyéni és közösségi értékeket felismerni, tudjon 

különbséget tenni a jó és a rossz, az igaz és a hamis, valamint a szép és 

a rút között! 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók törvénytisztelő, türelmes magatartásának, mások 

elfogadásának megalapozása.  

A saját értékek felismerése, törekvés erősítése véleményének kulturált 

megfogalmazására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

– Irodalmi művekben, filmekben és köznyelvi szövegekben 

emberi alaptulajdonságok felismerése, megnevezése. 

– Követendő példaképek választása. 

– Elítélendő magatartás felismerése. 

– Helyzetnek megfelelő kommunikációs forma és viselkedés 

gyakorlása. 

– Kommunikációs és metakommunikációs jelek 

összehangolása. 

– Meghallgatni, megvitatni, ha indokolt, elfogadni az eltérő 

véleményt. 

 

Ismeretek 

– Az ember és az emberi kapcsolatok fejlődése, bővülése az 

egyéni élet során. 

– Verbális és nem verbális jelek, mimika, testtartás. 

– Belső pozitív és negatív emberi tulajdonságok. 

– Véleménynyilvánítás megfelelő hangnemben és megfelelő 

összefüggésekben. 

 

Tanulói tevékenység 

Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából, 

testbeszédből. 

Saját külső és belső tulajdonságok megfigyelése és 

megfogalmazása, önjellemzés. 

Társak, környezet jellemzése. 

Irodalmi művekben, filmekben és más médiákban az ember és az 

emberi kapcsolatok fejlődésének, bővülésének megfigyelése. 

Minél kevesebb segítséggel vélemény megfogalmazása. 

Viselkedésminták, napi helyzetek dramatizálása. 

Magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rokonszenv, ellenszenv, hűség, hűtlenség, alkalmazkodás, gyávaság, 

bátorság, bizalom, bizalmatlanság, vita, magánélet, közélet, hit, öröm, 

szenvedés. 



 

 

Tematikai egység Egyén, közösség, társadalom 
Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás Formális és informális, iskolai közösségekben szerzett személyes 

tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az önálló gondolkodás és cselekvés 

iránti igény kialakítása, fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Kapcsolati háló felrajzolása, saját helyzet rögzítése, törekvés a 

minél jobb pozíció megszerzésére: 

 Saját közösségek. 

 A közösségekben, társaságokban történő állandó változások.  

 Barátságok, kapcsolatok. 

 Különböző közösségek – különböző viselkedési elvárások.  

 Mit helyes és mit nem helyes tenni az adott közösségben? 

 Társadalmi normák, kívánatos, elfogadható, elfogadhatatlan 

magatartás. 

 

Ismeretek 

 Közösségek – erőt adó közösség. 

 Alkalmazkodás, választás, segítségkérés, engedelmesség. 

 Együttérzés másokkal. 

 Páros kapcsolatok és közösségi kapcsolatok – hasonlóságok 

és különbségek. 

 Nemi, nemzetiségi, etnikai különbözőségek. 

 

Tanulói tevékenység  

Önálló vélemény megfogalmazása, felvállalása az adott csoportban.  

Lehetőségek és következmények megbeszélése példákon keresztül. 

Szerepem a közösségben.  

Hogyan tudja az egyén segíteni a csoportot? Miképpen tudja a 

csoport segíteni az egyént? 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Komplex, kritikai gondolkodás. 

Tolerancia. 

Értékazonosulás, értékválasztás. 

Osztályfőnöki óra: 

leány és női, fiú és 

férfi szerepek a 

családban, a 

társadalomban; mások 

megismerése, 

megítélése és a 

kommunikáció; 

családi és iskolai 

agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, 

áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, 

problémafeloldás; a 

kamasz helye a 

harmonikus családban; 

a viselkedési normák 

és szabályok szerepe. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 

 

Tematikai egység Aktuális társas helyzetek 
Órakeret 

16 óra 



 

 

Előzetes tudás Iskolai közösség és társas magatartás szabályainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, konfliktusok feloldása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Barátságok, kapcsolatok kialakítása. 

 Konfliktusok, ellentétek okainak felismerése. 

 Tapintat kialakítása mások érzéseivel kapcsolatban. 

 Feszültségek feloldása. 

 

Ismeretek 

 Alkalmazkodás, választás, segítségkérés.  

 Megértés más viselkedésével kapcsolatban. 

 Vigasztalás, együttérzés, nagylelkűség. 

 

Tanulói tevékenység  

Szituációs játékok: A jó és a rossz közötti választás, szabályhoz 

kötődés és lelkiismeret, az előítélet és megnyilvánulási formái.  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Komplex, kritikai gondolkodás. 

Tolerancia. 

Értékazonosulás, értékválasztás. 

Osztályfőnöki óra: 

leány és női, fiú és 

férfi szerepek a 

családban, a 

társadalomban; mások 

megismerése, 

megítélése és a 

kommunikáció; családi 

és iskolai agresszió, 

önzetlenség, 

alkalmazkodás, 

áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, 

problémafeloldás; a 

kamasz helye a 

harmonikus családban; 

a viselkedési normák 

és szabályok szerepe. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Követendő magatartásminta választása. 

Empátia, tolerancia a társadalmi, etnikai, nemi különbözőségekkel 

szemben. 

Saját vélemény kialakulása, mások véleményének tiszteletben tartása. 

Alkalmazkodás a közösséghez.  

Idegenekkel szemben megfelelő távolságtartás, túlzott bizalom 

elkerülése. 

 

 



 

 

INFORMATIKA 
9–10. évfolyam 

 

 

A tantárgy a szakmai ismeretekhez kapcsolódó internetes és más tömegkommunikációs 

technikák alkalmazásának tudatos megismertetésével, új tartalmak felkutatására nevel. 

Ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom 

aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást nyújt a 

tanulónak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, -feldolgozó és alkotó 

tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a rendelkezésre álló 

informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, működésük megértése, 

az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és célszerű, értő módon való 

kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása. 

 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az önismeret és társas kultúra fejlesztésében az 

internethasználattal összefüggő magatartási és etikai szabályok betartásával, a társadalmi 

kapcsolattartás elektronikus formáinak megismerésével. A médiatudatosság területén az 

informatikai eszközök használati szabályozásának, a függőség elkerülésének tudatos 

irányításával, az internetes tartalmak valóságtartalmának szűrésével kap eszközöket a tanuló a 

függőség elkerülésére.  

A tantárgy fontos szerepet tölt be a digitális kompetenciaterület fejlesztésében az 

informatikai eszközök használatának készségszintűvé emelésével, a gyakorlati élet minden 

területére kiterjedő felhasználás lehetőségeinek bemutatásával. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Számítógép alkalmazása 
Órakeret 

57 óra 

Előzetes tudás Kommunikációs készség. 

Problémamegoldó képesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 

A számítógép-használat nyújtotta lehetőségek felismerése, és 

alkalmazása a mindennapi tevékenységekben. 

Az etikai szabályok ismerete és szem előtt tartása a világháló 

használatakor. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

– A baleset-megelőzés szabályainak betartása. 

– Számítástechnikai eszközök kezelése. 

– Az iskolában használatos operációs rendszer ismerete, 

segédprogramok használata. 

– A számítógép használata a tanulásban, az ismeretszerzésben. 

– Szöveg- és ábraszerkesztési ismeretek. 

– Adatbázis- és táblázatkezelés egyszerűbb eseteinek ismerete. 

– Hardvereszközök fajtáinak, jellemzőinek megismerése. 

– Hálózati alapismeretek. 

– Szórakoztató, fejlesztő szabadidős célú felhasználás 

megismerése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: pontos 

szövegírás 

jelentősége, 

helyesírás. 

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 



 

 

 

Ismeretek 

– Dokumentumkészítés. 

– Számítógéphez kapcsolódó eszközök használata (nyomtató, 

szkenner, digitális fényképezőgép, modem, CD-, DVD-

lejátszó). 

– Hálózati alkalmazások, keresőprogram használata. 

– A számítógép alkalmazása során felmerülő etikai és 

egészségügyi fenntartások. 

– Játékprogramok. 

 

Tanulói tevékenység 

A géphasználat során felmerülő fogalmak értelmezése, 

rendszerezése. 

Az általában használatos dokumentumformák, szoftverek 

alkalmazása. 

Ikonok használata, egyszerű szöveg- és rajzkészítés. 

Hálózatra kapcsolódás, kapcsolat bontása. 

Adott tartalmak, képek megkeresése keresőprogram segítségével, 

adatok értelmezése, felhasználása (menetrend, térkép). 

Levelezőprogram használata, levélküldés, -fogadás, az udvariassági 

formulák ismerete és használata. 

A számítógéphez csatolható eszközök használata. 

Produktumok készítése közös munkával (az osztály életéről, 

kirándulásról). 

Játékprogamok mértékletes használata. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Megfigyelőképesség. 

Irányított, tartós, tudatos figyelem. 

Emlékezet tartóssága, mobilizálása. 

Problémamegoldó képesség. 

Finommotorika. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Szakkifejezések a számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatban (pl. e-mail, 

vírus, belépés, jelszó, megnevezések).  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A számítógép használata során felmerülő etikai és 

technikai kérdések 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás A számítógép használata során fellépő problémák feltérképezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépet és tartozékait kíméletesen, szakszerűen használni. 

Balesetmentes, költségkímélő alkalmazás. 

A világhálóról szerzett információt kritikával, fenntartással, a tanuló által 

feltett információt felelősséggel kezelni. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Fejlesztési követelmények 

– Szakszerű eszközhasználat. 

– Egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismeretek. 

– A világháló használata a káros oldalak mellőzésével.  

– Megfontolt tartalmak elhelyezése a világhálóra. 

– Önkorlátozás a számítógép használatának időtartamára. 

 

Ismeretek 

– A használt eszköz értéke és kíméletes alkalmazása. 

– Az alkalmazás során felmerülő etikai kérdések áttekintése. 

– A számítógép használata során szükséges egészségvédelmi 

feladatok.  

– Káros szokások kialakulásának megelőzése. 

 

Tanulói tevékenység 

A gép és a perifériák megfelelő használata. 

Az egészségkímélő géphasználat feltételeit számba venni, és 

alkalmazni. 

Etikai kódex közös összeállítása. A tilalmak számbavétele, 

indoklása. 

A számítógép-függőség kialakulásának megelőzése. 

Az agresszivitást erősítő játékok kerülése. 

Meggondolt, körültekintő kapcsolatteremtés, vásárlás a világhálón.  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek: 

Szóbeli és írásbeli kifejezőképesség. 

Figyelem terjedelme, pontossága. 

Emlékezet mobilizálása. 

Szabályalkalmazás, szabálykövetés. 

Összefüggés-felismerés. 

Osztályfőnöki óra: 

káros hatások.  

 

Testnevelés és sport: 

egészségvédelem, 

állóképesség 

megőrzése, 

finommotorika. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: helyesírás, 

szókincs. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szakkifejezések a számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatban (pl. 

közösségi oldal, blog, csetelés, illegális letöltés, jogdíj). 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

Biztonságos, önálló eszközhasználat. 

Igénynek megfelelő tartalom keresése és önálló felhasználás. 

A tanuló képes a megismert alkalmazásokat kis segítséggel, önállóan 

használni. 

Képes célnak megfelelő produktumokat készíteni. 

Képes önkorlátozásra, a káros tartalmak kerülésére. 

Saját és mások személyiségi jogainak, intim szférájának megvédése. 

 

 



 

 

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 
9–10. évfolyam 

 

 

A tantárgy sajátos fejlesztési célja az erő, az állóképesség, a gyorsaság és az ügyesség növelése, 

a motoros, kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése. 

További cél a helyzetfelismerő képesség fejlesztése, komplex személyiségfejlesztés, a szociális 

és emocionális aspektus hangsúlyával. Fontos a motiváció felkeltése a szabadidő- és 

diáksportokra, a testnevelés és sportági ismeretek bővítésére, a preventív és egészségtudatos 

szokások kialakítására a tanulókban. 

A testnevelés kiemelten támogatja a biomechanikailag helyes testtartás kialakulását, 

szükség szerint a tartás javítását, korrekcióját.  

A tantárgy terápiás célja, hogy az enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatal kondicionális, 

koordinációs képességei és mozgásos cselekvésbiztonsága folyamatosan fejlődjék, erősítve a 

szocializációs, rehabilitációs folyamatokat, esélyt teremtve a munka világában való 

helytállásra. 

 

Hangsúlyossá válik a munkavállaláshoz szükséges fizikai kondíció és az egésztudatosság 

beépülése a személyiségvonások rendszerébe, a motoros aktivitásban vezető szerephez jut a 

rekreativitás, a szabadidős fizikai tevékenység. Középfokú oktatásban részesülő enyhén értelmi 

fogyatékos fiatalok tehetséggondozásának egyik fő terepe a versenysport. 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az anyanyelvi kommunikáció – a 

beszédértés és a beszédprodukció fejlesztése terén, a testnevelésórákon, vagy szabadős 

sporttevékenységek keretében számos alkalom kínálkozik az auditíven érzékelt beszéd 

megértésére és a megértettek alkalmazására.  

A matematikai kompetencia fejlesztése indirekt módon, transzferhatások révén, 

funkcionális képességek, az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet fejlesztésével 

valósul meg. 

A természettudományos kompetencia a mindennapi élet természettudományi 

műveltségeként, egészségvédelmi, betegség- és baleset-megelőzési ismeretekként van jelen a 

testnevelés órákon.  

A kiemelt fejlesztési feladatok közül az erkölcsi, az önismereti, a másokért való 

felelősségvállalás fejlesztése valósulhat meg egyértelműen, de áttételesen szinte valamennyi 

nevelési célnak megfeleltethető a tantárgy. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 
Órakeret 

72 óra 

Előzetes tudás 
Bemelegítési technikák alkalmazása. 

Négy-nyolc ütemű gyakorlatok végrehajtása. 

Függeszkedés bordásfalon, kötélen, gyűrűn. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. 

Testépítés természetes eszközökkel, egészségvédelemmel. 

Biomechanikailag helyes testtartás fenntartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Minőségelvű motoros tevékenységek tökéletesítése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 



 

 

 Sportági tevékenységre épülő kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztés. 

 Vízi biztonság megteremtése, a víz mint az egyik őselem 

gyógyhatásainak tudatosítása. 

 

Ismeretek 

 A fittség és az edzettség kritériumai. 

 A terhelés élettani és pszichés értelmezése. 

 A korábbi nyolc évfolyamon tanultak elmélyítése, 

készségszintre emelése. 

 Gimnasztika. 

 Egyensúly-gyakorlatok. 

 Küzdőgyakorlatok. 

 Zenére végzett gyakorlatok. 

 Légzőgyakorlatok. 

 

Tanulói tevékenység  

Differenciált, egyéni edzésterv készítése – segítséggel. 

Négy-nyolc ütemű szabadgyakorlatok szer nélkül és tornaszerekkel 

(labda, kötél, gyűrű, zsámoly, tornapad). 

Tornaszereken történő célirányos mozgások: függeszkedések, 

mászások. 

Önállóan végzett bemelegítés (8-10 gyakorlatnyi). 

Bemelegítő mozgásanyag tervezése és kivitelezése. 

Biomechanikailag helyes testtartás fenntartása. 

Testépítés – minden izomcsoport harmonikus fejlesztése a gerinc és 

az ízületek védelmével. 

Tesztek, felmérések kizárólag diagnosztikus célzattal: 

 motoros (Cooper), 

 kardio-respiratorikus, 

 állóképesség, 

 erő, 

 izomerő, 

 állóképesség, 

 testösszetétel. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Döntési képesség. 

Térkihasználási képesség. 

Transzferhatások. 

anyanyelv kifejező, 

informáló, felhívó 

funkcióinak 

alkalmazása közlés, 

megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 

 

Osztályfőnöki óra: 

egészséges életmód. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Speciális kifejezések az edzésekkel kapcsolatban. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 
Órakeret 

119 óra 

Előzetes tudás Alakzatváltozásokban való együttműködés.  



 

 

Egyensúly-gyakorlatok végrehajtása egyensúlyvesztés nélkül.  

Erőfeszítésre és kitartásra való képesség fejlesztése. 

A tanult mozgáselemek önálló végrehajtása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Természetes mozgásformák továbbfejlesztése. 

Sportágak technikai elemek megismerése. 

Célorientált motoros tevékenység kialakítása, gondolkodás, kreativitást 

fejlesztő motoros tanulás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Térbeli és energiabefektetésre vonatkozó tudatosság 

fejlesztése. 

 Tudatos helyzetfelismerő és feladatmegoldó képességek 

fejlesztése. 

 

Ismeretek 

 Új sportági ismeretek és rendszerek alapjai. 

 Mozgásos tapasztalatszerzés a néptánc, a történelmi táncok, 

társastánc és modern mozgáselemek tárából. 

 Rendgyakorlat. 

 Torna. 

 Támaszgyakorlatok. 

 Mászás, vándormászás.  

 Függeszkedés, lendülés. 

 Guruló átfordulás előre-hátra, tigrisbukfenc. 

 Atlétikai elemek: 

 Járások, futások, dobások, ugrások, lökések, 

hajítások. 

 Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, változó iramú 

állórajttal. 

 Tánc: népi és régi stílusú táncok, új stílusú táncok, sport 

jellegű táncok megismerése. 

 Úszás. 

 A vízből mentés elemi szabályai. 

 

Tanulói tevékenység  

Természetes mozgások végrehajtása (sportág-specifikus jelleggel). 

Technikai és taktikai elemek véghezvitele (egyéni szintű) cselekvési 

biztonsággal. 

Szervezést elősegítő gyakorlatok: rendgyakorlatok, alakzatok 

felvétele, menetelések, ellenvonulások, nyitódások, zárkózás, 

szakadozások. 

Térköz, távköz, takarás, igazodás, testfordulatok adott irányokba 

járás közben. 

Nyitódás, felzárkózás, felfejlődés, szakadozás. 

Soralkotások egyes és többes vonalban, oszlopban menetelés 

alakzatfelvétellel. 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

anyanyelv kifejező, 

informáló, felhívó 

funkcióinak 

alkalmazása közlés, 

megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 

 

Osztályfőnöki óra: 

Helyes higiénés 

szokások. 

Balesetvédelem. 

 

Erkölcstan: 

versenyszellem, 

nyertes elismerése, 

szabályok betartása. 



 

 

Támaszgyakorlatok, függés és egyensúly-gyakorlatok talajon, 

padon, tornaszekrényen, gerendán, gyűrűn, bordásfalon. 

Mászás kötélen, vándormászás bordásfalon. 

Függeszkedés, lendülés, lengés, hintázás szereken. 

Guruló átfordulás előre-hátra, tigrisbukfenc gyakorlása. 

Járások, futások, dobások, ugrások, lökések, hajítások. 

Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, változó iramú állórajttal, 

verseny, időmérés. 

Tudatos, gyakorlati alapú tapasztalatszerzés a hazai és külföldi 

sportjátékok technikai és taktikai készletéből. 

Tánc, művészeti előadás és más mozgásformák alkalmazása az 

önreflexió és önkifejezés érdekében. 

Tánctanítás, tutorálás mozgásos programokban, gyakorlatokban. 

Úszás: gyors-, mell-, hátúszás saját tempóban, a pillangóúszás 

elemei, indulási és beérkezési technikák, vízi sportjátékok. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Instrukcióra gyors, pontos reagálás képessége. 

Imitációs és elemző képesség. 

Alkalmazkodási képesség. 

A mozgás örömének átélése. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Balesetvédelemmel és baleset-megelőzéssel kapcsolatos fogalmak, 

támasz, átfordulás, tigrisbukfenc, ugróerő, lendület, gyorsítás, lassítás, 

rajtolás, átlépő technika, hajítás, dobás, lökés, vetés, start, fejes, forduló, a 

vízből mentés fogalomtára. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Játék 
Órakeret 

72 óra 

Előzetes tudás 

A játékok, feladatok szakszavainak értelmezése és azoknak megfelelő 

cselekvés. 

A labda céltudatos irányítása. 

A sportjátékok szabályainak betartása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Együttműködés, kooperáció elősegítése. 

A versenyszellem és a sportszerűség kialakítása és fenntartása. 

Élethosszig űzhető szabadidős tevékenységek megismertetése és 

megkedveltetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Személyes és társas folyamatok pozitív alakítása a 

megismerésben, az értékelésben, az asszertivitásban, a 

sportszerűségben és a sikerorientáltságban. 

 Testnevelési és sportjátékok stratégiai és taktikai elemeinek 

megismerése, szabályainak rendszere, szabálykövetés és 

kritikai értelmezés. 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

anyanyelv kifejező, 

informáló, felhívó 

funkcióinak 

alkalmazása közlés, 



 

 

 Csapatépítés. 

 Sportági előkészítő kreativitás és kooperativitás fejlesztése. 

 Inklúzióra, társadalmi integrációra előkészítés, érzékenyítés. 

 Érzelmek és motivációk szabályozásának megvalósítása. 

 Játékszabályok által döntésképesség és szabálytudat 

kialakítása. 

 Élményszerűség és öröm érzékeltetése a társas 

játéktevékenységben. 

 Személyes és társas folyamatok megélése. 

 A konfliktuskezelés ismerete és gyakorlata. 

 

Ismeretek 

 Dobó- és elfogójátékok. 

 Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel. 

 Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés védővel szemben. 

 Átadások helyben és mozgás közben. 

 Célba rúgó és célba dobó játékok. 

 Kosárlabda. 

 Labdarúgás. 

 Röplabda. 

 Kézilabda. 

 Küzdősportok (judo) – önvédelemi megközelítéssel. 

 Szabadidős teremjátékok. 
 

Tanulói tevékenység  

Dobó és elfogó játékok játszása. 

Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel (kidobós).  

Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés, védővel szemben, átadások 

helyben és mozgás közben, célba rúgó és célba dobó játékok. 

Küzdősportok (judo) – önvédelemi megközelítéssel (esések, 

gurulások, szabadulások). 

Szabadidős teremjátékok: gombfoci, asztali foci, darts, asztalitenisz, 

asztali hoki. 

Preventív játékok és tevékenységek vízben. 

Élethosszig végezhető szabadidős tevékenységek értése és 

reprodukciója. 

Tanulói kreativitásra alapozó motoros játékok. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Szabálytudat. 

Kooperativitás. 

Asszertivitás, 

Kudarc és győzelem sportszerű megélése. 

megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékok neve és szabályai, büntetődobás, büntetőrúgás, oldal-bedobás, 

sarokrúgás, szerelés, becsúsztatás, ívelés, feladás, sáncolás, csatár, 

középpályás, védő, kapus, kapáslövés, önvédelem, esés, gurulás, 

szabadulás. 



 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Versenyzés 
Órakeret 

72 óra 

Előzetes tudás 
Együttműködés a csapattársakkal, versenytárssal. 

Az egyszerűsített sportági versenyszabályok betartása. 

A labdakezelési ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanulók képessé tétele egyszerűsített szabályokkal zajló versenyzésre: 

sor- és váltóversenyek, illetve egyszerűsített sportági versenyek 

esetében. 

Olimpikonok, paralimpikonok tiszteletére nevelés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Sportági versenyek, versenytapasztalatok megszerzése a 

diáksport, élsport és szabadidősport terén. 

 Sportszerűség fogalmi jelentésének ismerete.  

 Az olimpia- és sporttörténet nagy alakjai, emblematikus 

személyiségei, híres magyar és nemzetközi sportolók 

megismertetése a múltból és a jelenből. 

 Példakép (választás, a választás megindokolása).  

 

Ismeretek 

 Egyénileg, párban és csoportosan végrehajtott 

versenyfeladatok, a sportági versenyek szabályainak, 

technikájának és taktikájának elemei. 

 Sorversenyek. Váltóversenyek. Futóiskola. Ugróiskola. 

Dobóversenyek. Kötélugró verseny. Kosárra dobó verseny. 

Labdavezetési verseny. Kidobó játék. Labdarúgás, 

kosárlabda, kézilabda, zsinórlabda játékok szabályainak 

megismerése. 

 Népi gyermek versenyjátékok, versenyfeladatok. 

 Küzdősportok elemei. 

 Az olimpiák története – sportidolok, paralimpia. 

 

Tanulói tevékenység 

Sportági versenyek – szükség szerinti egyszerűsített szabályokkal – 

gyakorlása. Váltóversenyek. 

Futóiskola – futóversenyek (gyors, kitartó, gát, staféta). 

Ugróiskola – magas-, távolugrás. 

Dobóversenyek (célba, távba különféle eszközökkel). 

Sorversenyek. Váltóversenyek. Kötélugró verseny. Kosárra dobó 

verseny. Labdavezetési verseny. Kidobó játék. Labdarúgás, 

kosárlabda, kézilabda, zsinórlabda játékok szabályszerű, csapatok 

közötti játéka. 

Népi gyermek versenyjátékok, versenyfeladatok (bigézés, 

karikahajtás, dióleső, tojásba vágás, csizmadobáló). 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

viszonyszavak; a 

versenyekhez, 

sporthoz kapcsolódó 

szakkifejezések 

tartalma, 

szókincsbővítés. 

 

Osztályfőnöki óra: 

egészséges életmód. 

 

Informatika: képek, 

eredmények keresése 

honlapokon. 

 

Erkölcstan: önismeret 

– testi és lelki 

egészség. 



 

 

Úszóverseny egyszerűsített szabályokkal. 

Küzdősportok elemei – birkózás, keleti küzdősportok elemei. 

Sor- és váltóversenyek szabályinak ismerete és betartása.  

Egyszerűsített sportági versenyek ismerete és végrehajtása az írott és 

íratlan sportszerűségi szabályok betartásával. 

Példakép keresése híres magyar és nemzetközi sportolók és csapatok 

közül (képek, eredmények, versenyek látogatása, kulturált 

szurkolás). 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Szabálykövetés, szabálytartás. 

Egészséges versenyszellem. 

Kooperáció. 

Koordináció. 

Döntési és reagáló képesség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A játékok neve és szabályai; erőszakos, kíméletes, sportszerű, „fair play”, 

esélyegyenlőség, teljesítmény, olimpikon, paralimpia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
A gyakorolt mozgáselemek, szabadidős tevékenységek ismerete. 

Egyszerű relaxációs gyakorlatok irányítás melletti elvégzése. 

Az egészséges életmód alapelemeinek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egészségfejlesztő mozgásos tevékenységformákra, 

egészségtudatosságra nevelés. 

Relaxációs gyakorlatok, mint az önsegítés eszközeinek tudatosítása. 

Higiénés ismeretek tudatos alkalmazására nevelés. 

A szabad levegőn végzett sportok egészségmegőrző szerepe. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Igénykeltés a mozgásban gazdag életformára, a terhelés 
alakítására és kontrolljára való képesség kialakítása. 

 Optimális testtömeg és fittség paramétereinek kialakítása 
és/vagy fenntartása. 

 A relaxáció és stresszoldás mint a lelki egészség megőrzésének 
egyik eszköze. 

 Életviteli alapelvek és szokásrendszerek: étrend, bioritmus, 
higiénia, médiatudatosság, szenvedélybetegségek hatásai a testi-
lelki egészségre. 

 Primer prevenció és az életvezetés kapcsolatrendszere: szokások, 
egészségfejlesztés, egészségtudatosság. 

 Egyéni felelősség és döntés az egészséges életvitel és a 
szabadidős tevékenységek megvalósításában. 

 Biztonság és környezettudatosság. 

Magyar nyelv és 

irodalom: gyermek- és 

ifjúsági irodalmi 

alkotások az egészség-

betegség témaköréből. 



 

 

 Rendszeres testmozgás, sport egészségmegőrző hatása. 

 Önkontroll, önuralom. 

 Szabad térben végzett gyakorlatok végrehajtásának képessége – 
a védő-óvó intézkedések ismerete és gyakorlata (napsugárzás, 
kullancs, időjárásnak megfelelő ruházat). 

 A könnyített testnevelés individuális lehetőségének 
megteremtése.  

 A tanulók betegségtudatának, félénkségének, esetleges 
gátlásainak mérséklése, oldása egyéni sikerhez juttatással. 

 

Ismeretek 

 Otthon is végezhető testgyakorlatok. 

 Táncok különféle műfajai. 

 Testi higiéné tartalmi elemei és azok mindennapi gyakorlata. 

 Relaxációs gyakorlatok. 

 Egészséges életmód alapelemei – étkezés, ruházat, pihenés, 
mozgás, a káros anyagok kerülése, betegségek megelőzése, 
prevenció, védőoltások szerepe. 

 Természetben űzhető sportok (balesetvédelem:  
kullancsveszély, a nap káros sugarai elleni védelem elsajátítása). 

 Kerékpározás, görkorcsolyázás. 

 Úszás természetes vizekben – csak engedélyezett és kijelölt 
helyen. 

 Könnyített testnevelés. 
 

Tanulói tevékenység  

Egészségfejlesztő motoros tevékenységformák – egyénileg, párban, 

csapatban. 

Otthon is végezhető testgyakorlatok táncos elemei (aerobic, 

talajtorna). 

Relaxációs gyakorlatok: légzőgyakorlatok, figyelemösszpontosító és 

lazító testtartások. 

Természetben űzhető sportok: labdajátékok, futóversenyek, túra, 

kocogás, tájfutás – balesetvédelem: kullancsveszély, a nap káros 

sugarai elleni védelem rendszeres elvégzése (krémezés, ruházat, 

ellenőrzés). 

Kerékpározás, görkorcsolyázás. 

Úszás természetes vizekben – csak engedélyezett és kijelölt helyen. 

Könnyített testnevelés: a tanulók egyéni állapotához, 

elváltozásaihoz igazodó gyakorlatok (a gyógytestnevelővel való 

konzultáció szerint, a tantervben foglalt, nem ellenjavallt 

gyakorlatok, feladatok végrehajtása). 

Testtartás-javító gyakorlatok: preventív és korrigáló feladatok 

megoldása sporteszközök alkalmazásával. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Egészségtudatosság. 

Mozgásigény. 



 

 

A körülményekhez való alkalmazkodás. 

A természet szeretete, fenntartható fejlődés. 

Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

Higiéné, relaxáció, edzettség, fittség, túra, bioritmus, gyógytestnevelés, 

korrekció, napsugárzás, UV-A és UV-B, kullancs, médiatudatosság, 

prevenció, drog, önuralom, önkontroll, testtartás, tájfutás, tájoló, térkép, 

terep, önkarbantartás, tréning, örömtréning. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

Menet- és ütemtartás, hosszabb távú egyenletes, lassú futás. 

Hatékony mozgásszabályozás, két-három mozgáselem összekapcsolása a 

gyakorlatok során, a gyakorolt mozgáselemeket, sportágakat szabad 

térben, más körülmények között is alkalmazni. 

A szergyakorlatok képesség szerinti teljesítése, önálló végrehajtása. 

Ugróerő és súlypont emelkedésének tudatos szabályozása. 

A tánc és a közös mozgás élményének élvezete. 

A tanuló képes:  

önállóan bemelegíteni; 

a sportot életritmusába beépíteni; 

legalább egy úszásnemet biztonságosan művelni; 

versenyjátékok, versenyfeladatok szakszavait értelmezni, és képes az 

azoknak megfelelő cselekvésre; 

labdát céltudatosan irányítani; 

labda- és sportjátékok szabályait betartani, a csapatszerepeket felismerni; 

a szabályok betartásával aktívan részt venni a közös játékokban, 

versenyekben; 

higiénés ismereteit rutinszerűen alkalmazni saját életterében; 

a relaxációs gyakorlatokat önsegítő rendszerében alkalmazni, nyugalmi 

és stresszhelyzetben szokásrendszerébe integrálni az egészségtudatos 

magatartásformákat. 

 

 



 

 

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA 
9–10. évfolyam 

 

 

Az osztályfőnöki órák sajátos szerepet töltenek be a tantárgyak rendszerében. Tartalmaik, 

tevékenységeik közvetlenül szolgálják a nevelést, mintegy szintetizálva az egyes tantárgyakban 

közvetített fejlesztési, nevelési célokat, az iskolai nevelési folyamatot, lehetőséget biztosítva a 

tanítási órákon elsajátítottak elmélyítésére, aktualizálására, a tudásanyagnak 

értékmozzanatokkal történő felruházására. 

Az osztályfőnöki óra az osztályfőnöki tevékenység tanórai kereteként, tematizáltan 

segíti a tanulók megismerését, az egyéni sajátosságokhoz illeszkedő személyiségfejlesztést. 

Célja fejleszteni – a konkrét tapasztalatok és élmények feldolgozásával, értelmezésével 

– a szociabilitást, a testi-lelki harmóniát, a tanulók társas, egyéni és iskolai kapcsolatát, a 

szabálytudatot. Hozzájárulni – az egyéni szükségletek mentén – az énkép, az önértékelés 

alakításához, a közösen kialakított magatartási és viselkedési szokások elsajátításához, az 

önbizalom, az öntudatos és a környezetért is felelős magatartás, a világgal szembeni pozitív 

beállítódás, a demokrácia tisztelete, a tolerancia, az őszinte kommunikáció, az értelmes 

kockázatvállalás attitűdjeinek kialakulásához. 

Feladata, hogy erősítse – a terápiás eljárások alkalmazásával – az önismeretet, az 

önelfogadást és az önfejlesztést. Biztosítsa a szociális érzékenység légkörét, a konfliktusok 

kezelésének konkrét megoldását helyzetgyakorlatokon, megélt, átélt élményeken keresztül. 

Tudatosítsa az értékek védelmével kapcsolatos felelősséget, keresse a közvetlen környezet 

humán értékeit.  

Adjon képet a serdülőkor testi-lelki változásairól – tudatosítsa a saját élményeket, 

véleményeket. 

Alakítson ki riportok, filmek, cikkek, tanulmányok értelmezésével, megvitatásával – 

saját élmény eseti bekapcsolásával – pontos képzetet és viszonyulást az élvezeti szerek 

használatának veszélyeiről, a deviáns magatartás következményeiről. 

Szerezzenek a tanulók saját tapasztalatokat – események, történések közös elemzésével, 

egyéni gyűjtőmunkával – a felelős állampolgári viselkedésről, a környezettudatos, fenntartható 

fejlődésről.  

Készítse fel a tanulókat a pályaválasztásra, a reális életcélok megfogalmazására.  

Gyűjtsön tapasztalatokat a tanuló a munka világáról, a szakmákról. Feladat továbbá a 

vonzódások, lehetőségek mérlegelése – szakmatanulási lehetőségek a képességnek 

megfelelően – a képességfejlesztés útjainak, módjainak számbavétele az életcélok elérése 

érdekében. 

A tantárgy szerepe a fejlesztési területekben, a nevelési célok elérésében és a 

kulcskompetenciák fejlesztésében: 

Erkölcsi nevelés: irodalmi művek, irodalmi szereplők megismerésén keresztül pozitív 

és negatív példa felismerése, pozitív mintakövetés. 

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés: hazánk múltjának, jelenének megismerése 

az írók, költők szemével. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés: a közéletiség felismerése az olvasott 

szövegekben, demokratikus jogokért való küzdelem megjelenésének nyomon követése a múlt 

irodalmában. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése: szóbeli és írásbeli kifejezőkészség 

fejlesztésével segíteni a társas érintkezést. Önismeret fejlesztése a tanórai teljesítmények 

értékelésével, folyamatos visszajelzéssel. Saját személyiség megismerése, fejlesztése az 

improvizatív és irányított szerepjátékokkal, tanórai munkával. 



 

 

A testi és lelki egészségre nevelés: az egészséges és tudatos életmód jellemzőinek 

megismerése ismeretterjesztő és irodalmi szövegekben. Ennek felismerése, saját személyre 

vonatkozó lehetőségek megfogalmazása. 

Családi életre nevelés: irodalmi művekben megismert pozitív és negatív családpéldák, 

családmodellek, erkölcsi normák felismertetése, közös megfogalmazás, véleménynyilvánítás 

gyakorlása. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: a személyiségfejlesztő nevelés során 

megjelenő odafigyelés, elfogadás, együttérzés, segítés irányított megbeszélése irodalmi művek 

kapcsán. Gyakoroltatás szituációs játékokban, szerepjátékokban való megjelenéssel. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság: helyes szokásrend következetes alakítása 

különböző környezeti tényezők között (osztály, iskola, könyvtár, színház stb.) 

Pályaorientáció: a munka világáról szóló ismeretterjesztő, irodalmi művek elemzése, 

megbeszélése. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés: az egyén, a család, a társadalom gazdasági 

lehetőségeinek változását feltáró művek olvasásával ismeretet nyújtani a tanulóknak a 

tulajdonviszonyok, az érdekérvényesítés, a munkamegosztás, a családi élet, a hivatalos 

ügyintézés, a gazdálkodás stb. témakörökben. 

Médiatudatosságra nevelés: ismeretszerzési, művelődési, önkifejező 

kapcsolatteremtési lehetőségek gyakorlása. 

A tanulás tanítása: egyénre szabott motiváció, egyéni tanulási módok feltárása, egyénre 

szabott értékelés, feladatadás segítségével el kell érni az önálló ismeretszerzési képesség 

fejlődését. 

A kulcskompetenciák közül a tanításában hangsúlyosak az alábbiak: 

Anyanyelvi kommunikáció: a tantárgy tanítási tartalmait felhasználva, az egyéni 

különbségeket figyelembe véve hangsúlyos szerepet kell kapnia az önkifejezésnek, a 

beszédértés és a beszédprodukció fejlesztésének. 

Szociális és állampolgári kompetencia: a kellő önismeret alakításával tudja a tantárgy 

segíteni a társadalmi beilleszkedést. 

Hatékony, önálló tanulás: egyéni képességekhez igazodó ütemben és elvárással a 

tanulás tanításához kapcsolódó tantárgyi elemek elsajátíttatása segíti ennek a kompetenciának 

a fejlesztését. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beilleszkedés – Alkalmazkodás 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Helyes értékválasztás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Reális pályatervezés, osztályközösség megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

– A szabályok elfogadása.  

– Helyes napirend kialakítása. 

– Érzelmi azonosulás az elődök tetteivel. 

– Szolidaritás a rászorulókkal szemben. 

– Aktív részvétel a lakóközösség és az iskolaközösség 

életében. 

Magyar nyelv és 

irodalom; testnevelés 

és sport: egészséges 

életmód. 



 

 

– Bekapcsolódás a helyi öntevékeny csoportok munkájába 

(szakkör, énekkar, tánccsoport). 

 

Ismeretek 

Tanulói jogok és kötelességek.  

Házirend. 

Tűz- és balesetvédelem. 

Napirend.  

Tanórán kívüli elfoglaltságok. 

Tanulás és tudás.  

 „A tanulás tanulása”, az egyén szerepe.  

Műhelyek, munkahelyek megismerése, munkatársi kapcsolatok. 

Bevált és új tanulási módszerek kialakítása. 

Gyakorlati tantárgyakkal kapcsolatos képességek feltérképezése 

(kézügyesség, kitartás, pontosság, megbízhatóság stb.). 

 

Tanulói tevékenység 

A házirenddel, munkarenddel kapcsolatos kérdések megvitatása 

(kérdések megfogalmazása).  

Időbeosztás, órarend.  

Hatékonyság ellenőrzése. 

Saját tanulási stratégia megkeresése, az előnyök és hátrányok 

mérlegelésével. 

Kérdések megfogalmazása az új tantárgyakkal kapcsolatban.  

Beszámoló az önálló tanulásról és a tanulópárok együttműködésének 

tapasztalatairól. 

Kapcsolatépítés, aktív együttműködés. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Akusztikus figyelem. 

Szerialitás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni tanulás, tanulócsoport, kötelező tanóra, igazolt-igazolatlan 

hiányzás, legális munkavégzés, feketemunka, helytörténet, múlt, 

közelmúlt, együttérzés, önkéntesség, önfeláldozás, karitatív tevékenység. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Önismeret – Testi és lelki egészség 
Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás Saját jó és rossz tulajdonságok ismerete. 

Mondanivaló megfogalmazása összefüggően, több mondatban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mondanivaló árnyalt közlése szóban és írásban.  

Lényeges és lényegtelen körülmény egyre biztosabb megállapítása. 

Törekvés a káros szokások kijavítására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Fejlesztési követelmények 

– Reális önismeret.  

– Sérelmeiről beszél a tanuló.  

– A kritika elviselése, kiállás a saját vélemény mellett. 

– Hatékony és konstruktív részvétel a szűkebb környezet 

életében. 

– A káros szenvedélyek felismerése, kialakulásuk elkerülése. 

– Segítségkérés módjának és helyének megismerése. 

– Segélykérő telefonszámok ismerete. 

 

Ismeretek 

Önjellemzés, reális önértékelés. 

Lelki bántalmak, sérelmek következményei.  

Feszültségoldás. 

Milyennek látom társaimat, ők hogy látnak engem? 

Az emberi természet megnyilvánulásai, a helyes életvezetés 

kialakítása. 

Negatív tulajdonságok számbavétele. 

Veszélyeztető tényezők, a káros hatások kivédése, kialakulásának 

megelőzése.  

Dohányzás (aktív – passzív). 

Alkoholizmus, káros közösségek hatása (galeri, szekta).  

Fiatalkori bűnözés, kábítószer-használat.  

Fertőző betegségek (AIDS, hepatitis). 

Játékszenvedély (nyerőgép, számítógép, kártya, sportfogadás stb.). 

A különböző, prevencióval foglalkozó szervezetek és technikák 

megismerése. 

 

Tanulói tevékenység 

Saját tulajdonságok számbavétele, feltérképezése.  

Önjellemzés készítése, és megismertetése a társakkal (önkritika). 

Javaslatok és tervkészítés a „hibajavításra”. 

(Külső és belső tulajdonságok számbavétele) fénykép nézegetése: 

régi – új, mi változott? 

Feszültségoldásra alkalmazott módszerek megosztása társakkal.  

A feszültségoldás önpusztító formáinak kerülése (módszerek a lelki 

egyensúly visszaállítására). 

Jó – rossz, helyes – helytelen, hiba – bűn, bemutatásuk 

helyzetgyakorlatokban, állásfoglalás, reakció megbeszélése. 

Ellenszenv, rokonszenv, őszinteség, hazugság, választás, döntés, 

helyzetek megoldása, a választott megoldás indoklása. 

Jellemzés készítése véletlenszerűen kiválasztott társról, a kapott 

jellemzés elfogadása, vagy elutasítása. 

Saját élmények a témával kapcsolatban (szóbeli beszámolók). 

Beszélgetés a káros szokásokról, előadás, tájékoztató film a negatív 

hatásokról. 

Megelőzés. 

Szituációs gyakorlatok a káros hatásokkal való találkozásokról, 

hogyan lehet kikerülni ezeket a helyzeteket (alkohol, cigaretta és 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció 

fejlesztése. 



 

 

drog visszautasítása), a napirend és az egészséges életmód 

segítségével. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata 

önálló írás esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Emlékezet – rövidtávú: diktálás utáni írás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Konfliktuskezelés, egészségmegőrzés, szabálykövetés, játékszenvedély, 

függőségkerülés, -elhárítás, önismeret, önjellemzés, önkritika, 

tervkészítés, hibajavítás, feszültségoldás, megelőzés, reális, pozitív és 

negatív változás, önpusztítás, prevenció.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Aktuális témák 
Órakeret 

38 óra 

Előzetes tudás A tanuló saját környezetének ismerete, az események számontartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyéni és társadalmi ünnepek ismerete, számontartása. 

Mások ünnepeinek megismerése, elfogadása (tolerancia), ünneplésének 

a tisztelet megadása. 

Aktív részvétel az intézmény és a lakóhely életében. 

Osztályközösség alakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Szűkebb és tágabb közösség ismerete.  

 Aktivitás, együttműködés. 

 

Ismeretek 

 Egyéni és közösségi ünnepek, események ismerete. 

 A közösség építése érdekében a tanuló saját teendőinek 

feltérképezése. 

 

Tanulói tevékenység 

Az intézmény (iskola, munkahely) hagyományainak, történetének 

megismerése. 

Tanulmányi séta, kirándulás, múzeumlátogatás. 

A tapasztalatok, ismeretek rendszerezése. 

Aktív részvétel ünnepeken (családi és közösségi alkalmakon), az 

ünnepnek megfelelő szokások, külsőségek megtartása (meghívó, 

plakátkészítés, vendégvárással kapcsolatos teendők, ünnepi 

műsorban szerepvállalás, fényképezés, beszámoló szóban, írásban 

az eseményről). 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Akusztikus figyelem.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés.  

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 

 

Informatika: 

tájékozódás, 

adatgyűjtés a 

világhálón adott 

témával kapcsolatban, 

prezentáció készítése, 

plakát, meghívó az 

ünnepekre. 



 

 

Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata 

önálló írás esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás. 

Szerialitás. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az ünnepekkel, eseményekkel, osztályközösséggel kapcsolatos fogalmak 

köre. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló képes iskolai és gyakorló műhelyben végzett munkáit a tanult 

szabályok szerint végezni. 

Képes meggyőzni, kulturáltan véleményt megfogalmazni, empatikusan 

együttműködni beszédpartnerével.  

A környezet és az értékek megismerése alapján azonosulás, elfogadás és 

szolidaritás az aktuális helyzetekben. 

Képes felismerni az ünnepek és ünneplés helyét és értékét az egyén és a 

közösség életében. 

Megismeri az aktív közreműködés és részvétel élményét, emlékeket 

gyűjt, dokumentál. 

 



 

 

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK  

NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA 

OKJ SZERINTI SZAKKÉPESÍTÉS OKTATÁSÁHOZ 

ALKALMAZANDÓ 9-12. ÉVFOLYAMOS KÖZISMERETI 

KERETTANTERVE 
 

 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára, az OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

készült kerettanterv céljaiban, feladataiban és az ezekre épülő további tartalmakban figyelembe 

veszi a jövőben várható társadalmi, gazdasági változásokat, valamint az ezzel összefüggésben 

megjelenő, a köznevelés egészére vonatkozó célokat és feladatokat. A kerettantervi rendszer az 

enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében is prioritásként értelmezi azokat a személyiség-, 

készség- és képességfejlesztési tartalmakat, amelyek az egyén és a társadalom számára egyaránt 

nélkülözhetetlenek. (A tantárgyi kerettantervek összeállítása során a teljes rendelkezésre álló 

órakeret felosztásra került a tematikai egységek között. A nevelőtestületnek azonban 

jogszabályban biztosított lehetősége van a tematikai egységek óraszámának 10%-os 

csökkentésére, és ennek felhasználásával az esetleges helyi sajátosságok érvényesítésére.) 

A célok és feladatok meghatározása a Nemzeti Alaptanterven és a Sajátos nevelési 

igényű tanulók oktatására vonatkozó irányelveken alapul. 

 

 

Célok és feladatok 
 

A speciális szakiskolai oktatás felkészíti a tanulókat az egész életen át tartó tanulásra, a 

munkaerőpiacon való eredményes részvételre, a sikeres munkaerő-piaci és társadalmi 

integrációra. 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók közismereti oktatásának a speciális szakiskolai 

képzésben kiemelt célja támogatni a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását és a 

sikeres szakmai vizsgára való felkészülést, gyakorlási-kipróbálási lehetőséget adni a társadalmi 

beilleszkedés, az önálló életvezetési technikák, a társadalmi cselekvőképesség, a 

személyiségstruktúra megszilárdítására. 

A szakiskolai képzés gyakorlási-kipróbálási lehetőséget teremt a társadalmi normáknak 

megfelelő életmód, életvitel szervezéséhez, vezetéséhez. Támogatja a személyiség komplex, 

harmonikus fejlődését, az önismeret, az önbizalom és a megfelelő önértékelés megerősödését, 

segíti a kognitív funkciók, az érzékelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás további 

fejlődését, teret enged a helyes és kívánatos társas kapcsolatok, viselkedési normák, szociális 

interakciók gyakorlásának. 

 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok 
 

Erkölcsi nevelés terén a tanulók erkölcsi érzékének továbbfejlesztése, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, 

társadalmi beilleszkedésük elősegítése zajlik. Segíti az érzelem, az értelem és a cselekvés 

összefüggésének tudatosítását a nemzedékek közötti és a kortársi kapcsolatok megerősítésével, 

az állampolgári ismeretek gyakorlati értelmezésével, a mindennapi életvitellel összefüggő 

praktikus tudás nyújtásával. 

A nemzeti azonosságtudat és hazafias nevelés segíti a magyar történelemre és 

hagyományokra, hazájára való büszkeség kialakulását, a más népek, azok kultúrája iránti 



 

 

érdeklődés és tisztelet megnyilvánulását azzal, hogy támogatja a tanuló aktív részvételét 

szűkebb környezetének megemlékezésein, a történelmi múlthoz kapcsolódó ünnepeken. A 

társadalom, a társadalmi jelenségek megítélése fókuszba kerül, a tanulót a pályaválasztási és 

önálló életkezdési ismeretei, motivációja segíti abban, hogy reális képet kapjon a társadalomban 

elfoglalt-elfoglalható helyéről. 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés terén a tanuló iskolai keretek között 

gyakorolja a demokratikus jogokat és megismeri a demokrácia szabályait. Az iskola egyéni 

adottságokhoz és lehetőségekhez mérten biztosítja a részvételét a helyi civil társadalom 

életében, azért, hogy fogékony legyen a társadalom jelenségei, problémái iránt. 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése területén a serdülőkorban, mint a személyiség 

kialakulásának döntő szakaszában, az életkorból adódó problémák kezelése érdekében kiemelt 

szerepet kapnak a feszültségek, a szorongás, a stressz, a fáradtság oldásának technikái, annak 

felismerése és leírása, hogy a tanuló önmaga hogyan változik, alakul. Az elképzelések, vágyak, 

tervek a felnőtt szerepekről – a felnőttkori önmaga megvalósításáról – akkor lesznek reálisak, 

ha a tanuló képes a kudarcok tűrésére, tanulságaik feldolgozására, hasznosítására. 

A családi életre nevelést segíti, hogy a tanuló a középfokú oktatás időszakában 

megismeri a harmonikus családi mintákat és a családi együttélés szabályait. 

A testi és lelki egészségre nevelés területén a támogatást nyújtó társadalmi, egészségügyi 

rendszerek megismerése, a konfliktusok kezelési lehetőségeinek, az érzelmi 

bizonytalanságoknak, a magánéleti krízishelyzeteknek a felismerése a felnőttkorba lépő 

fiatalok számára támpontokat nyújt az érzelmi élet válságaiban. 

A felelősségvállalás másokért, önkéntesség területén a szociális érzékenység, az 

együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megoldás képességének 

kialakulása, az alkalmazás általánossá válása a mindennapi életben, a munka világában is 

támogatja a beilleszkedést. 

A fenntarthatóságot, környezettudatosságot segítik azok a helyzetek, amelyekben a 

tanuló felismerheti, hogy az emberiség összefogása szükséges a környezet épségének 

megóvása, a természet védelme érdekében. 

A pályaorientáció területén a tanuló reális önértékeléssel megismeri munkaerő-piaci 

lehetőségeit, a társadalmi munkamegosztás alapjait. Képességeinek, lehetőségeinek és 

érdeklődésének figyelembevételével pályát választ, megismeri és motiválttá válik a céljai 

elérése érdekében szükséges képességek fejlesztésében. 

A gazdasági és pénzügyi nevelés terén a tanuló felkészül a változó gazdasági környezet 

lehetőségeihez történő alkalmazkodásra, megismeri a családi munkamegosztást, gazdálkodást, 

felismeri, hogy milyen az ésszerű, beosztó felhasználás, takarékosság. A tanuló a pedagógiai 

folyamatban és a valóságban is kipróbálhatja az ügyintézés útjait, a segítségkérés lehetőségeit 

a lakhatás, a munkavállalás, a lakóhelyi, közösségi ügyintézés terén, tapasztalatokat szerezhet 

a döntései közvetlen és közvetett következményeinek és kockázatainak mérlegelésében. 

A médiatudatosságra nevelés különös jelentőséget kap a médiumok használatának 

előtérbe kerülése, a tanulás, az önművelés területein történő felhasználása miatt. A média-

tudatos magatartás a mindennapokban, a munka világában való tájékozódás szolgálatában azt 

jelenti, hogy a tanulónak megfelelő gyakorlata alakul ki az információhordozók megválasz-

tásában, használatában, megismeri a hétköznapi élet során szerepüket az ismeretek, a fontos 

információk megszerzésében, óvatosabb lesz, fejlődik az információk hitelességének 

ellenőrzésében, vigyáz személyes adatainak védelmére, mértéktartó az eszközök használatában. 

A tanulás tanítása terület a tanuló számára lehetőséget ad az egyénre szabott, 

képességeknek megfelelő motivációra és a motiváció folyamatos fenntartására az ismeret-

szerzésben. Segít elfogadni és megismerni a környezet folyamatos változását, fenntartani az 

igényt és képességet a tevékenységekkel és munkavégzéssel kapcsolatos ismeretek bővítésére 

a munkaerő-piaci és társadalmi integráció elérése érdekében. 



 

 

 

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 
 

Anyanyelvi kommunikáció területén a tanuló elsajátítja a társas, társadalmi érintkezéshez, 

kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz szükséges kommunikációs formákat, megerősödik 

beszédértése és beszédprodukciója. Fejlődik szöveg- és véleményalkotási képessége. Igyekszik 

a hétköznapok helyzeteiben a magyar helyesírás szabályait követve írásos feladatok 

megoldására. 

Idegen nyelvi kommunikáció területén képes a tanult nyelv alapvető, mindennapi 

élethelyzetekben alkalmazható egyszerű fogalmait, kommunikációs fordulatait felismerni, 

alkalmazni. 

Matematikai kompetencia területén, a kognitív funkciók fejlesztésével, bővül a 

mindennapi élethelyzetekben szükséges, biztonságot nyújtó ismeretek köre. Fontos a gyakorlati 

ismeretek tevékenységekkel történő megerősítése a tér- és időbeli viszonyok, a 

mértékegységek, a pénzkezelés és a szakmai ismeretek matematikai kompetenciát érintő 

területeinek elsajátításában. 

A természettudományos és technikai kompetencia területén fejlődik a mindennapi 

élethez köthető természeti jelenségek megfigyelésének és megértésének képessége. Gyakorlattá 

válik az egészségvédelemmel és betegségmegelőzéssel kapcsolatos ismeretek alkalmazása, 

bővül a környezet megismerése. 

Digitális kompetencia területén képességeinek megfelelő szinten alkalmazza a tanuló az 

infokommunikációs eszközöket a tanulás, a kapcsolattartás, a szórakozás és ismeretszerzés 

területén. 

Szociális és állampolgári kompetencia területén képessé válik a családi 

munkamegosztásban felnőtt szerep betöltésére, felkészül a társadalmi lét munkavállalási és 

állampolgári szerepeinek betöltésére. Megerősödnek ismeretei a közügyekben való részvétel 

szabályairól, saját érdekeinek képviseletéről, az önérvényesítés és az ehhez történő 

segítségkérés lehetőségeiről. Gyakorolja a közösségi viselkedést az iskolai környezet 

lehetőségeinek igénybevételével. 

Kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia területén felismeri reális 

lehetőségeit, képességeinek határait, megtanulja, kitűzött céljai elérése érdekében, megfelelő 

formában kérni és elfogadni mások segítségét. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén érdeklődésének 

megfelelően motivált tevékenységeiben a kreativitásra, részt vesz alkotások létrehozásában, 

művészeti alkotások befogadására nyitott. 

A hatékony, önálló tanulás területén igénybe vesz minden új ismeretek, információk, 

megismerésére szolgáló kultúrtechnikai eszközt, melynek használatát képességeihez mérten 

elsajátította. Tud segítséget kérni új ismeret elsajátításához, mer kérdezni és képes csoportos 

munkában részt venni. 

 

 

Tantárgyak és óraszámok 
 

Az OKJ szerinti szakképesítés oktatásához kapcsolódó enyhén értelmi fogyatékos tanulók 

nevelő-oktató munkáját ellátó speciális szakiskola 9-12. évfolyamának tantárgyi rendszere. (A 

9. évfolyamot megelőzi az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó 

speciális szakiskola kötelező előkészítő évfolyama.) 

 

 



 

 

Műveltségi terület Tantárgy neve 

9–10. évf. 

(átlag heti 

óraszám) 

2 tanéves 

óraszám 

11–12. évf. 

(átlag heti 

óraszám) 

2 tanéves 

óraszám 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Magyar nyelv és 

irodalom 
1 72 1 68 

Idegen nyelv Idegen nyelv 1 72 1 68 

Matematika Matematika 1 72 1 68 

Ember és 

társadalom 

Erkölcstan 
1 72 1 68 

Informatika Informatika 1 72 0,5 34 

Testnevelés és sport Testnevelés és sport 5 360 5 340 

 Osztályfőnöki 1 72 1 68 

Közismeret összesen 11 792 10,5 714 

További szabad közismereti időkeret 1,75* 126 1,5 102 

Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 21 1512 21 1428 

További szabad szakmai időkeret (szabad sáv) 1,75** 126 2 136 

Összefüggő szakmai gyakorlat  70+105  105 

* 9. évfolyamon 2 óra, 10. évfolyamon 1,5 óra szabad időkeret áll rendelkezésre. 

**9. évfolyamon 1,5, 10. évfolyamon 2 óra szabad időkeret áll rendelkezésre szakmai órákra. 

Az éves óraszám megadásánál 9-11. évfolyamon 36 héttel, az utolsó 12. évfolyamon 32 héttel számolunk. 

 

 

Egységesség és differenciálás 
 

Az egységesség és a differenciálás érvényesítésének megvalósítását a pedagógiai gyakorlatban 

az adaptív oktatás jellemzőinek ismerete és annak alkalmazása teszi lehetővé. Az oktatási 

folyamat akkor adaptív, ha a megvalósítása során a differenciálás és az egységesség elve 

egyaránt érvényesül. Az adaptív oktatás gondolata, a megvalósítás gyakorlata az egymástól 

különböző tanulók egyszerre történő, eredményes tanításának ellentmondását oldja fel. Egy 

olyan tanári gondolat- és tevékenységrendszert kínál, amely a tanulók egyéni sajátosságainak 

figyelembevételére épülve egyszerre biztosítja a differenciálás egyéni fejlesztő hatását és a 

pedagógiai gyakorlatban megjelenő egységességet. 

Az adaptív oktatás feltételei között egyenrangúan szerepelnek a tanulói sajátosságok – 

a tanuló tudása, az aktivitásra való készenléte, az önálló munkavégzés és az együttműködés 

terén való fejlettsége, helyzete a társas kapcsolatrendszerben – és a tanulók számára leginkább 

kedvező tanulásszervezési formák: a frontális munka, a csoportmunka, a párban folyó tanulás, 

az egyéni munka, az individualizált munka. 

A pedagógiai differenciálás hátterében az a törekvés húzódik meg, hogy az egységes 

tartalmi szabályozás keretei között minden tanuló a neki megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesülhessen optimális fejlődése, egyéni teljesítőképességének teljes kibontakoztatása 

érdekében. A differenciálásnak nélkülözhetetlen és sok variációban alkalmazott eszköz-

együttesként kell megjelennie. 

A sajátos nevelési igényű tanulók hatékony oktatása, nevelése érdekében többszintű és 

változatos differenciálást kell megvalósítani – mind a gyógypedagógiai intézményi, mind az 

integrált nevelés szervezeti formák esetén – a csoportba sorolás, a célok, a tartalom, a 

követelmények, a szervezési módok és eszközök vonatkozásában egyaránt. 

A megfelelő oktatási módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az 

egyéni lehetőségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás 



 

 

különböző lehetőségei során a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges 

tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket.  A 

differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják ugyanakkor az egyes területeken 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 

csökkentését, megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában (az együttnevelésre 

vonatkozóan is), fejlesztésében részt vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, 

empátia, továbbá az együttneveléshez szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a 

differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű 

tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, 

ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából 

individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma 

megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik különböző szakemberekkel, a 

gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos 

nevelési igényű tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális 

tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, 

életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés. 

Az adaptív oktatás gyakorlati megvalósításának két kulcsmozzanata van. Az egyik a 

bemeneti jellemzők köre, melyek alapjaiban kijelölik az egyéni utat, illetve az annak 

bejárásához vezető stratégia megvalósítandó pedagógiai mozzanatait. A másik a kimeneti 

elvárások köre, melyek a prognosztizálható fejlesztés/fejlődés kritériumainak, a kimeneti 

követelmények meghatározásához nyújtanak segítséget. 

A bemenetnél, az iskolai, oktatási folyamat kezdetén a sajátos nevelési igény pontos, 

egyénre szabott feltárása szükséges, a képességstruktúra, a lényegi személyiségvonások, a 

szocializációs funkciók területeinek feltérképezésével. A feltárás a gyógypedagógia, a 

pszichológia módszereivel történik. A funkcionális képességek (az észlelés, az emlékezet, a 

figyelem, a gondolkodás), a tanult képességek (a kommunikációs, a kognitív, a cselekvés, a 

szocializációs képességek), a család legjellemzőbb mutatói, a családi szocializáció színterei, a 

kommunikációs, célracionális, dramaturgiai tevékenységrendszer, az interakciók és struktúrák 

rendszere együtt jelenthetik a gyermeki szükségletek megfogalmazásának alapjait. Erre lehet 

építeni az egyéni út meghatározását, a pedagógiai diagnózist, a stratégiát és terápiát. 

A kimeneti elvárások – a pedagógiai folyamatban a tanulók egyéni jellemzőit, 

fejleszthetőségi sajátosságait mindvégig figyelembe véve – a társadalmi szükségletből 

vezethetők le. A társadalmi szükséglet meghatározásához kiindulópontot a társadalom leírása 

jelenti, a jelen és a belátható jövő társadalma sajátosságainak számbavétele. Ez azt jelenti, hogy 

a klasszikus tudásközlés mellett az információrobbanás korszakának jellemzőjeként az 

integratív, interpretatív szerepet is figyelembe véve lehet az iskola helyi nevelési rendszerét a 

társadalom szocializációs közegének modelljeként tekinteni. 

Így a fejlesztési, nevelési, oktatási, képzési rendszerben érvényesíthetők a következő 

jellemzők: (a) a nevelés mint kapcsolat, az értékek, a tudás, a cselekvési minták közvetlen 

cseréje; (b) az identitás és önismeret mint szocializációs cél; (c) párbeszéd, megoldáskeresés, 

értékelés, válogatás, kritika, közvetlen megfigyelés, kipróbálás mint tipikus tevékenységek és 

(d) a kíváncsiság mint motiváció. 

A mindennapi pedagógiai gyakorlat kialakításához, amely a bemeneti feltárás és 

kimeneti elvárás közötti fejlesztésre fókuszál, az egyéni és társadalmi szükségletek által 

meghatározott, az egységesség és a differenciálás megvalósítását biztosító adaptív oktatás 

megvalósításához konkrét útmutatást adnak a Módszertani segédlet, az Értékelési elvek és 

eljárások részek. 

 

 



 

 

Értékelési elvek és eljárások 
 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a folyamatos vagy szakaszos 

pedagógiai diagnosztizálás. Szolgálja a korrigáló, kompenzáló tartalmak, eljárások, terápiás 

eszközök tervezését, megelőzheti a további – másodlagos – tünetek megjelenését. Lehetőséget 

ad a fiziológiai funkciók zavarának korrigálásához, kompenzálásához, a funkcionális 

képességek csökkenéséből, a funkciók fejletlenségéből eredő zavarok kezeléséhez, a szociális 

szféra akadályozottságából származó hátrányok csökkentéséhez. 

 

Az értékelés célja és feladata  

 

Az értékelés célja visszajelzést adni a tanuló, a csoport és az oktatás-nevelés valamennyi érintett 

szereplője számára a tanulónak az oktatási-nevelési folyamatban elért fejlődéséről. Az értékelés 

többet jelent a pillanatnyi állapotjelzésnél. Elvárható, hogy rámutasson a további fejlődés 

érdekében a tanuló és a pedagógus számára a szükséges tennivalókra – ily módon válik a 

tanulási kudarc elkerülésének eszközévé, és hatással lehet az enyhén értelmi fogyatékos tanuló 

önértékelésére és a társakkal végzett tevékenységének, együttműködésének reális értékelésére. 

Előnye, hogy érvényesül az értékelés tanulási motivációt erősítő, támogató funkciója. 

 

Az értékelés alapelvei 

 

 Az egyénre fókuszáló értékelés a tanuló önmagához mért fejlődésére irányuljon. 

 Személyre szóló, fejlesztő, támogató értékelés valósuljon meg, amely a pedagógus 

számára is kijelöli a további tennivalókat az oktatási folyamatban. 

 A fejlesztő értékelés az oktatás eredményességét növelő, a tanulók egyéni fejlődését 

támogató értékelés. 

 Reális alapokra épülő kvalitatív és kritériumorientált értékelés valósuljon meg, 

amely fejlesztően hat a tanulók önértékelésére. 

 Egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési-

értékelési eljárások alkalmazása szükséges. 

 Az értékelés akkor tölti be szerepét a fejlesztési folyamatban, ha rendelkezésre 

állnak megfelelő mérőeszközök és ezeket alkalmazza is a pedagógus. 

 A rendszeres és megfelelő időben történő értékelés hatékonysága felerősödik. 

Az önbizalomhiánnyal küzdő enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára ideális 

tanítási-tanulási környezetet teremt a támogató érzelmi klímában megnyilvánuló reflektív tanári 

magatartás.  

 

Az értékelési formák 

 

A minőségi értékelés minőségi tanuláshoz vezet. Az oktatás eredményességét növelő, a tanulók 

egyéni fejlődését támogató minőségi értékelés a fejlesztő értékelés. 

A pedagógiában hagyományosan kialakult értékelési formák a diagnosztikus, a 

szummatív és a formatív értékelés. 

 Diagnosztikus (helyzetfeltáró) értékelés történik a tanulók tudásszintjének 

felmérésekor – például év elején, vagy iskolába kerüléskor.  

 A szummatív (összegző-lezáró) értékelés a tanulmányok összegző értékelését jelenti 

(témazáró, vagy tanév végi értékelés). Formáját tekintve lehet szóbeli, írásbeli 

teljesítményhez vagy gyakorlathoz kapcsolódó értékelés. 

 A formatív értékelésre, amely a tanítás-tanulást kísérő leggyakrabban alkalmazott 



 

 

értékelési forma, minden tanítási órán, valamennyi szakaszban folyamatosan nyílik 

lehetőség. A formális értékelés a legalkalmasabb arra, hogy felhívja a figyelmet a 

tanuló és a pedagógus számára is a korrekciós lehetőség biztosítására, illetve annak 

időszerűségére vagy éppen szükségszerűségére. A formatív értékelés azonnali 

korrekciót tesz lehetővé, így a tanulási folyamatban alkalmazása felértékelődik. 

Az értékelési formák közül valamennyi alkalmazásának helye van az enyhén értelmi 

fogyatékos tanulók tevékenységeinek, eredményeinek minősítése során a fejlesztési 

folyamatban, az iskolai tanulmányokban való előrehaladás szintre, terjedelemre, időbeli 

ütemezésre vonatkozó megfelelőségének vizsgálatában. A pedagógus a tanulói teljesítményt a 

pedagógiai gyakorlatban ma elfogadott ötfokozatú skálán érdemjegy adásával helyezi el, ezzel 

visszajelzést ad a tanulónak. Az értékelés során a megfelelő szint elérése a továbbhaladás 

feltétele is egyben, amit a tanterv követelmény-előfeltétel rendszere szabályoz. 

 

Kulcskompetenciák és értékelés 

 

Az értékelés a napi pedagógiai rutin része, a kompetencia-fejlesztés eszköze. A tanulói 

tevékenység, felkészülés, egyéni, vagy csoportos munkában való részvétel, szóbeli vagy 

írásbeli munka ellenőrzése kapcsán kinyilvánított elismerés vagy elégedetlenség kifejeződése. 

Az értékelés történhet érdemjegyekkel, pontgyűjtéssel vagy a helyi szokásokhoz igazodó más 

módszerekkel. Értékelés a biztató mosoly, az elismerő megjegyzés is. Fontos, hogy minden 

alkalommal kísérje szöveges értékelés – ezzel a pedagógus a tanulók számára pontosítja a 

további fejlődéshez szükséges tennivalókat, erősíti motivációjukat, gazdagítja a kompetencia 

fejlődésével kapcsolatos megértésüket, árnyalja szókincsüket. Ha a tanulásban való 

előrehaladásnak, mint a kitűzött cél megközelítésének az értékelésébe bevonjuk a tanulókat is, 

akkor önértékelési képességüket, szociális kompetenciájukat fejlesztjük, befolyásoljuk ön- és 

társismeretüket, erősítjük mások megértésének képességét, empátiájukat, elfogadási 

készségüket. 

A tantárgyak és a tantárgyi tartalmak fejlesztési céljai az ellenőrzés és értékelés 

megvalósítási lehetőségeit gazdagítják. Van, ahol a fejlesztés eredménye a tevékenységek 

elvégzésének szintjén mérhető, más tantárgy esetében a készségek vagy a képességek szintjét 

értékeljük. A matematikai kompetenciák a problémamegoldó gondolkodás, a műveletvégzés, 

adekvát tevékenységek elvégzésének szintjeihez viszonyítva mérhetőek, az anyanyelvi 

kommunikáció a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, a beszédértés, a szövegértés és 

szövegalkotás szintjei közötti viszonyításra alkalmas feladatokkal, eszközökkel vált mérhetővé. 

Az idegen nyelvi kommunikáció kompetenciaterület a kompetenciák összetevőinek állapota és 

fejlettsége – pl. a beszédbátorság, a kiejtés tisztasága, a megfelelő szóismeret és szókincs – 

szintén könnyen mérhető. A fejlettségi szint ismeretében a pedagógus az értékelés során 

tudatosíthatja a tanulók tudásukról való tudását – metakogníció, a tervezett továbblépés és a 

fejlesztésről a tanulókkal való kommunikáció a saját helyzetük megítélését teszi átláthatóvá – 

ez a kulcskompetenciák fejlesztési folyamatának lényege. 

Nem minden kompetencia bontható könnyen szintekre és mérhető egyértelműen. A 

pedagógus feladata, hogy a tartalomtól és fejlesztési céltól függően adekvát viszonyítási, 

értékelési rendszert építsen ki és alkalmazzon. 

Az iskolák pedagógiai programja tartalmazza az intézmény értékelési elveit, módszereit. 

Az értékeléshez kapcsolódó eljárásrendszert a pedagógusok folyamatosan fejlesztik. Ezek a 

pedagógusok körében terjedve közkinccsé válhatnak, s lehetőség nyílik a tantárgyak 

sajátosságaihoz igazodó módosítás, aktualizálás után kipróbálásukra, bevezetésükre. Mindezt 

egy innovációs folyamat részeként élik meg a pedagógusok. Közös tudásként alkalmazva az 

értékelés így a minőség megőrzésének, a minőségbiztosításnak, a minőségfejlesztésnek a 

részévé válik. 



 

 

 

 

Módszertani segédlet 
 

Itt néhány olyan, nem csupán módszertant érintő szempontot villantunk fel, amely a tanulást, 

egyben a pedagógus munkáját eredményesebbé teheti. A klasszikus három kérdés az oktatás 

kapcsán: Mit tanítsunk? Kinek tanítunk? és Hogyan tanítsunk? 

A „mit” kérdésre a válasz a tanterv maga. A 2012-es NAT és a ráépülő kerettanterv az 

utóbbi évtizedek pedagógiai óhajtását valósíthatja meg: „Ne tananyagot (sok esetben egyetlen 

tankönyvet) tanítson, hanem képességeket fejlesszen az iskola!” 

A kerettanterv segít abban, hogy a tervezőmunka fókuszában a képességek fejlesztése 

álljon – valamennyi műveltségi terület feltárja a fejlesztési területekkel lehetséges kapcsolatait: 

azt keresi, hogy milyen mértékben szolgálja a műveltségi terület céljait megjelenítő tantárgy az 

egyes műveltségi területek körébe tartozó, az oktatási folyamat szakaszaira lebontott fejlesztési 

célokat, és ezt valamennyi műveltségi terület esetében megteszi. Másrészt: a műveltségi 

területekhez kapcsolódó tartalmakkal a kulcskompetenciák fejlesztését veszi célba – ennek 

eredményeként a tanulók olyan feladatokban tevékenykednek, amelyek felé érdeklődéssel 

fordulnak és a már meglevő készségeiket más kontextusban gyakorolva próbálgatják – 

képességeik eközben fejlődnek, míg a tanuló egyszer csak ráébred, hogy ez a fajta tanulás öröm, 

sikerhez, általa önként megszerzett tudáshoz vezet, amely emeli önértékelését és a jövőbeni 

sikert is előfeltételezi: fő szerepe a tapasztalatszerzésnek van. 

A javasolt tanulásszervezés a csoportos, páros, tanulásszervezési módot részesíti 

előnyben, amellyel adott esetben jól megfér az egyéni munka vagy a frontális óraelem is – a 

hangsúlyeltolódás a lényeg! A helyi tantervek összeállításakor a szaktárgyi 

munkaközösségeknek, a megvalósítás folyamatában pedig a pedagógusoknak együtt kell 

gondolkodni, konzultálni, alkotó teamként működni, amikor arról döntenek, mit is fognak 

tanítani.  

 

Kinek tanítunk? 

 

Ez a kerettanterv sajátos nevelési igényű, enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült. 

A fogyatékossági típushoz tartozó gyerekek sajátosságegyüttese széles spektrumú. Csatlakozó 

problémáikat, nem múló tanulási nehézségeiket szakértői véleményben követheti nyomon a 

pedagógus. Közös sajátosságuk az értelmi funkciók elsődleges sérülése, a megismerő funkciók 

gyengesége. Valamennyi enyhén értelmi fogyatékos tanulónál általánosan megállapítható a téri 

orientáció, a finommotorika, a figyelemkoncentráció, a bonyolultabb gondolkodási folyamatok, 

a beszéd- és kommunikációs képesség, valamint a szociális alkalmazkodás fejlődésének eltérő 

mértékű zavara. 

A speciális szakiskolai képzés számára elvárás, hogy fokozza toleranciakészségét a 

nagyobb mértékű egyéni alkalmazkodás és esélykiegyenlítő korrekciós nevelési hatások 

biztosításával. Ezért az enyhén értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai nevelésében részt 

vevő iskolákban az egyéni egészségügyi habilitációs rehabilitációs fejlesztő foglalkozások 

mellett valamennyi tanóra az egyéni fejlődési tervek korrekciós céljaival összhangban járul 

hozzá a tanulók fejlesztéséhez. Ez az igény a pedagógus tanórai felkészülését is befolyásolja, 

hiszen több szempontot egyeztetve kell terveznie a tanulók és a saját tanórai tevékenységét. 

 

Hogyan tanítsunk? 

 



 

 

A tantárgy-pedagógiák gazdag módszertani kínálatot nyújtanak. A pedagógus-továbbképzések 

feladata a tanítók és tanárok módszertani kultúrájának bővítése, eszköztárának gazdagítása. Itt 

csupán néhány szempontra hívjuk fel a célcsoport pedagógusainak figyelmét. 

 Mikor jó egy módszer? Akkor jó, ha hatékony és eredményes. Csak a megfelelő helyen 

és módon alkalmazott módszer eredményes. Ismerjünk meg minél több módszert, 

alkalmazzuk ezeket váltogatva – a legjobb módszer is unalmassá válhat!  

 Tanítsuk meg tanulni a gyerekeket! Tanítsuk meg a tanuláshoz szükséges módszereket, 

pl. információszerzés, adatgyűjtés, lejegyzés, a fontos részek kiemelése, szavak 

aláhúzása, műveleti sorrend, kérdésfeltevés, ellenőrzés, rajz készítése – ezzel eszközt 

adunk a tanuláshoz.  

 Figyelemfejlesztő játékokat, gyakorlatokat, feladatokat végeztessünk napi 

rendszerességgel! 

 Memorizálással lassan, de biztosan fejleszthető a memória! Tananyaghoz kapcsolódva 

vagy szabadidős programok, játék kapcsán fejlesszük az enyhén értelmi fogyatékos 

gyermekek emlékezetét! 

 Legyen stratégiájuk a tanuláshoz! Tanítsuk meg, hogy a rövid távú memóriából hogyan 

juttathatják a hosszú távú memóriába az új ismereteket: ismételgetéssel, az új elemet a 

régiek közé illesztve kontextus kereséssel – tanultam-e már hasonlót? Ez a technika a 

régi és az új ismereteket puzzle-játék-szerűen rendezi össze: a meglevő részletek 

segítenek az illeszkedési pontok felismerésében. 

 Készítsenek a gyerekek gondolattérképet, ennek kulcsszavai is segítik a későbbiekben 

a felidézést! 

 A szemléltetést gondosan tervezzük! Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 

részletes magyarázattal maradandó élményt, tudást nyújt. 

 A motiváció biztosítása minden tanuló számára fontos, a figyelemzavarral küzdő 

tanulónak különösen. A motiváció kísérje végig a tanítási folyamatot – nem csak az óra 

elején van funkciója! Adjuk meg a feladatválasztás lehetőségét! A motiváció 

fenntartásában – mivel sikerre vezeti a tanulót –segítőnk a fejlesztő értékelés is. 

 Igyekezzünk megismerni tanulóinkat, beszélgessünk tanítványainkkal, hallgassuk őket 

érdeklődéssel! 

 Csak biztos tudásra építhetünk. A lemaradók felzárkóztatására szánjunk időt! 

 Tanítsunk a tanulóknak kooperatív technikákat! Szervezzünk csoportmunkát, ha 

rendszeresen dolgoznak együtt a tanulók, felszabadultan, hatékonyan fognak közösen 

tevékenykedni. 

 A közvetlen tanulói tevékenykedés megvalósulására szervezzünk a tantárgyhoz, 

témához illeszkedő sok játékot, modellezést, tevékenységet, szerepjátékot. Így a tanulók 

közvetlen aktivitás révén tesznek szert tudásra. 

 Teremtsünk minél több tantermen, iskolán kívüli, élményszámba menő tanulási 

programot! 

 



 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
9–12. évfolyam 

 

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy a speciális szakiskolában az irodalmi élmény nyújtása 

mellett az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének legfontosabb eszköze. Alapvető feladata, 

hogy a tanulók szövegalkotási tudásának gyarapításával képessé váljanak a társadalmi 

kommunikációra, az önkifejezésre. Legfontosabb célok: 

– A tanuló készüljön fel a társas-társadalmi együttéléshez szükséges nyelvi képességek 

elsajátítására, beállítódásokra, a kulturált nyelvi magatartásra. 

– Rendelkezzen közvetlen környezetében az emberi-, tárgyi viszonyrendszerekben 

történő eligazodáshoz szükséges beszédképességgel. 

– A beszéd formai és tartalmi oldalának fejlesztése: a tiszta artikuláció, a 

kommunikációs biztonságérzet kialakítása, 

– Az anyanyelvű írásbeliség normáihoz alkalmazkodó – képességekkel adekvát – 

szövegalkotás, 

– Alakuljon ki eszköztudás, a kultúrtechnikák alkalmazásának gyakorlásával és 

használatával. 

– Jelentősen bővül aktív és passzív szókincse a felnőtt élet, a munkavállalás és végzés 

valamint a szakmai munka területén 

– Irodalmi kifejezésformák befogadására nevelés. 

– Tudjon folyamatosan hangosan vagy magában olvasni, majd az olvasottakról 

tömörítve, a lényeget kiemelve beszámolni 

– Legyen képes részben önállóan, részben tanári segítséggel elolvasni egyszerűbb, 

rövidebb írásos műveket. Tegyen kísérletet ezek erkölcsi és életvezetési 

értelmezésére. 

– Legyen képes formanyomtatványok önálló kitöltésére, önéletrajz, magán- és 

hivatalos levelek írására. 

A tantárgy feladatai a következők: 

– A tanulók kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási képességének 

továbbfejlesztése. 

– A kommunikációs ismeretek bővítése, a nyelvi alapkészségek továbbépítése. 

– Az igényes és a helyzethez illő szóhasználat, a mondat- és szövegalkotás gyakorlása. 

– A mondat- és szövegfonetikai eszközöknek a nem verbális nyelvi elemekkel 

összehangolt és célszerű használata. 

– A véleményalkotási képesség továbbfejlesztése. 

– Önállóságra nevelés és kreativitásra ösztönzés a szövegalkotásban. 

– Motiválás az irodalomolvasásra és a köznapi élet hivatalos ügyirataiban való 

eligazodás támogatása.  

– Az irodalom önmegértést és önmeghatározást elősegítő lehetőségeinek felismerése. 

– A korábban megszerzett kommunikációs és tömegkommunikációs ismeretek 

szintetizálása. 

– Szereplési biztonság kialakítása. 

– A tanuló vegyen részt a dráma-, szerep és szituációs játékokban. 

A tantárgy szerepe a fejlesztési területekben: 

Erkölcsi nevelés: irodalmi művek és más írásos szereplők megismerésén keresztül 

pozitív és negatív példa felismerése. Napilapokban, folyóiratokban, a mindennapi élet 

eseményeiben a helyes magatartás, követendő minta és a helytelen magatartás 

megkülönböztetése. 



 

 

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés: hazánk múltjának, jelenének megismerése 

az írók, költők és más publicisták szemével. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés: a közéletiség felismerése az olvasott 

szövegekben, demokratikus jogokért való küzdelem megjelenésének nyomon követése a múlt 

irodalmában. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése: szóbeli és írásbeli kifejezőkészség 

fejlesztésével segíteni a társas érintkezést. Önismeret fejlesztése a tanórai teljesítmények 

értékelésével, folyamatos visszajelzéssel. Saját személyiség fejlesztése az improvizatív és 

irányított szerepjátékokkal, tanórai munkával. 

A testi és lelki egészségre nevelés: az egészséges és tudatos életmód jellemzőinek 

rögzítése ismeretterjesztő és irodalmi szövegek megismerésével. Saját személyre vonatkozó 

lehetőségek megfogalmazása. 

Családi életre nevelés: írásos művekben megismert pozitív és negatív családpéldák, 

családmodellek, erkölcsi normák felismertetése, közös megfogalmazás, véleménynyilvánítás 

gyakorlása. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: a személyiségfejlesztő nevelés során 

megjelenő odafigyelés, elfogadás, együttérzés, segítés irányított megbeszélése irodalmi művek 

kapcsán. Gyakoroltatás szituációs játékokban, szerepjátékokban való megjelenéssel. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság: helyes szokásrend következetes alakítása 

különböző környezeti tényezők között (osztály, iskola, könyvtár, színház stb.). 

Pályaorientáció: a munka világáról szóló ismeretterjesztő, irodalmi művek, 

publicisztikák elemzése, megbeszélése. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés: az egyén, a család, a társadalom gazdasági 

lehetőségeinek változását feltáró művek olvasásával ismeretet nyújtani a tanulóknak a 

tulajdonviszonyok, az érdekérvényesítés, a munkamegosztás, a családi élet, a hivatalos 

ügyintézés, a gazdálkodás stb. témakörökben. 

Médiatudatosságra nevelés: ismeretszerzési, művelődési, önkifejező 

kapcsolatteremtési lehetőségek gyakorlása. 

A tanulás tanítása: egyénre szabott motiváció, egyéni tanulási módok feltárása, egyénre 

szabott értékelés, feladatadás segítségével el kell érni az önálló ismeretszerzési képesség 

fejlődését. 

A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében: 

Anyanyelvi kommunikáció területén a tantárgy tanítási tartalmait felhasználva, az egyéni 

különbségeket figyelembe véve hangsúlyos szerepet kell kapnia az önkifejezésnek, a 

beszédértés és a beszédprodukció fejlesztésének. 

A szociális és állampolgári kompetencia területén a tantárgy segíteni tudja a kellő 

önismeret alakításával a társadalmi beilleszkedést. 

A tantárgy sajátos fejlesztési céljai: a nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében, 

hogy az egyéni képességekhez képest megfelelő szinten tudják alkalmazni a tanulók a szóbeli 

és írásbeli kommunikáció eszköztárát az önkifejezéshez, társas érintkezéshez, 

önérvényesítéshez. 

A tanítás során fontos szempont a nyelvhasználat kommunikációs értékűvé 

fejlesztésével hozzájárulni az énkép és a világkép kialakulásához, szükségleteik felismeréséhez 

és kielégítéséhez. A tantárgy célja, hogy az enyhén értelmi fogyatékos tanuló legyen képes 

tájékozódni tömegkommunikációs eszközök segítségével a napi eseményekről. 

A magyar nyelv és irodalom tanítása során elérhető a kulturált, megfelelő nyelvi 

eszközöket alkalmazó viselkedés kommunikációs helyzetekben. 

 



 

 

9–10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése 

és alkotása 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Szóban kapott utasítások megértése, követése. 

Események elmesélése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szókincs gyarapítása mellett nyelvi kifejezőképesség fejlesztése.  

A testbeszéd, mimika megértése, használatával a szóbeli kifejezőkészség 

erősítése. 

A beszélő szándékának megértése. 

A hallott szöveg értelmezése, adekvát, nyelvtanilag helyes válaszadás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Egyéni képességhez igazodóan: 

 a helyes artikuláció, beszédtechnikai elemek alkalmazása, 

 aktív és passzív szókincs fejlesztése. 

 

Ismeretek 

Beszédtechnika: 

i) a helyes beszédlégzés: levegőbeosztás, szünettartás, 

j) megfelelő beszédhang: hangterjedelem, hangszín, hangerő,  

k) a pontos artikuláció. 

Beszéd(meg)értés: 

g) szavak  

h) mondatok.  

Beszédkészség. 

 

Tanulói tevékenység 

A levegőbeosztás, a szünettartás, az egyenletes hangadáshoz 

szükséges kilégzés kialakítása és gyakorlása szövegolvasás közben. 

A hangadás esetleges hibáinak javítása, a hangterjedelem 

kiszélesítése, a hangszín, a hangadás egyenletességének 

megteremtése a teljes hangterjedelemben, a görcsmentes 

hangerőfokozás és hangváltások kialakítása és gyakorlása. 

Az artikulációs mozgások gyakorlása, a gondos szóvégejtés, a 

pergő, tiszta szövegmondás, a szabályos beszédritmus, a 

hangkapcsolatos szabályos ejtésének kialakítása és gyakorlása. 

Szavak és szókapcsolatok jelentéstartalmainak feltárása, szavak és 

szókapcsolatok szövegkörnyezetbe helyezése, rokon értelmű 

szavakból szósorok alkotása, a hangulati és a fokozati különbségek 

megállapítása, hangutánzó és hangulatfestő szavak keresése, 

beépítése szövegkörnyezetbe, a stílushatások véleményezése, 

szépirodalmi és köznyelvi szövegek összehasonlítása, azonosságok 

és különbözőségek meghatározása, szépirodalmi kifejezések 

gyűjtése, szólások, közmondások beépítése a szövegkörnyezetbe 

(behelyettesítés).  

Testnevelés és sport: 

légzéstechnika. 

 

Osztályfőnöki óra: 

kommunikációs 

képesség. 



 

 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Kommunikációs képesség: szókincsbővítés, kifejezőkészség formai 

és tartalmi elemei. 

Percepció: verbális és vizuális hang, szó, mondat, szöveg. 

Vizuális és akusztikus figyelem. 

Emlékezet. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Artikuláció, beszédértés, beszédlégzés, beszélő szándéka, kommunikáció, 

összehasonlítás, csoportosítás, főfogalom, analógia, analízis-szintézis. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A tanulási képesség fejlesztése 
Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Tanulási technikák használata közvetlen tanári irányítással. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az önművelés igényének szinten tartása. 

Az ismerethordozók önálló használatának tanulása. 

Az egyéni érdeklődésen alapuló önművelő és szükségletkielégítő 

szabadidős tevékenységek tanulása. 

Tanári, tankönyvi vázlat felhasználása a tanuláshoz. 

Lényegkiemelés, szöveg értelmezése tanári irányítással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Tények, adatok, információk növekvő önállósággal történő 

felismerése az ismerethordozó/terjesztő médiákból. 

 

Ismeretek 

 Tanulást segítő eljárások gyakorlása. 

 Szövegfeldolgozás. 

 Szépirodalmi részletek, művek szöveghű megtanulása. 

 

Tanulói tevékenység 

Adatkeresés, adatgyűjtés. 

Vázlatok értelmezése, közös vázlatkészítés. 

Lényegkiemelés aláhúzással megbeszélés alapján. 

Összefüggések, cselekmény egymásra épülésének feltárása.  

Kérdésfeltevés, válaszadás az olvasottakkal kapcsolatban. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Motiváció.  

Összefüggéslátás, összefüggések felismerése. 

Önállóság. 

Matematika: 

adatgyűjtés. 

 

Informatika: tények, 

információk gyűjtése. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Önművelés, média, ismeret, ismeretnyújtás, ismeretszerzés, 

lényegkiemelés, vázlat. 



 

 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Anyanyelvi ismeretek 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Alapvető kommunikációs helyzetekben eligazodik a tanuló, tud 

kapcsolatot kezdeményezni, beszélgetésben részt venni. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyar nyelv rendszeréről és elemeiről meglévő ismeretek 

elmélyítése. 

A kommunikációs készség fejlesztése.  

Az elfogadható színvonalú helyesírás megalapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Betűrendbe rendezés. 

 Tanult helyesírási szabályok (mondatkezdés, írásjelek, 

tulajdonnevek) alkalmazása.  

 Tanári útmutatás alapján a tanuló szövegeket alkot, a 

szövegeket kiegészíti, módosítja. 

 Beszédhangok rendszerével, szófajokkal, mondatalkotással 

kapcsolatos ismeretek. 

 Környezetében lévő jelzéseket, képi információkat megért. 

 A beszédkörnyezetnek megfelelő nyelvhasználat. 

 

Ismeretek 

 Érzelmek kifejezése indulatszavakkal (öröm, bánat, harag, 

gyengédség). 

 Pontos és szabatos megfogalmazás. 

 Helyesírás. A helyesírási szabályok felelevenítése, 

tudatosítása:  

– tulajdonnevek írása,  

– mondatkezdés,  

– mondatvégi írásjelek,  

– szótagolás, szavak elválasztása, 

– rövid- és hosszú magánhangzók,  

– rövid- és hosszú mássalhangzók használata. 

 Hibakeresés, hibajavítás. 

 Helyesírási szótár használata.  

 Köznyelv, irodalmi nyelv, szaknyelv, zsargon, argó, kortársi 

nyelv használata. 

 

Tanulói tevékenység 

Szavak szófajokba sorolása, fontosabb jellemzői, helyesírásuk.  

Veszélyt és tiltást jelentő szavak és jelzések (pl. közlekedési táblák, 

tiltó jelzések, piktogramok) felismerése, megnevezése.  

Megfogalmazások különböző stíluselemekkel (szaknyelv, argó, 

SMS stb.) 

Az írás képének, sebességének, pontosságának folyamatos javítása, 

értékelése. 

Informatika: 

helyesírás-ellenőrző 

program. 



 

 

Másolás, tollbamondás, ellenőrzés, javítás, gyakorlás változatos 

formában. 

Írás a számítógépen, hibajavítás a helyesírási program 

használatával. 

Szövegek gyűjtése adott stílusban, szövegalkotás a kért stílusban. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Akusztikus figyelem.  

Szerialitás. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Érzelmek kifejezésére szolgáló szavak (öröm, bánat, harag, gyengédség). 

Szöveg, mondatfajták, szavak fajtáinak nevei. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, szövegalkotás – Fogalmazási ismeretek 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Mondanivaló megfogalmazása összefüggően, több mondatban. 

Írás különböző lehetőségeinek ismerete (másolás, emlékezetből való 

írás, diktálás utáni írás, önálló írás).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mondanivaló árnyalt közlése, az írásbeli kifejezőképesség és az írás 

eszközjellegű használatának fejlesztése.  

Lényeges és lényegtelen körülmény egyre biztosabb megállapítása. 

Elfogadható színvonalú helyesírás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Az írásbeli szövegalkotás legalapvetőbb szabályainak 

ismerete.  

 A címzettnek megfelelő stílusban levél, beszámoló készítése. 

 Önéletrajz írása tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelően (kézírásos, számítógépen írott).  

 Az írás közben felmerülő helyesírási, értelmezési probléma 

esetén tanári segítséggel. 

 Saját és mások írásmunkáit ellenőrizze, javítsa a tanuló a 

tanult nyelvtani szabályoknak megfelelően. 

 

Ismeretek 

 Elemi szintű műfaji ismeretek (elbeszélés, leírás).  

 Szövegértés, szövegalkotás. 

 Vázlat készítése (lényegkiemelés, szövegbővítés). 

 Egyszerű szöveg megértése, adott szempont szerinti alakítása. 

 Elbeszélés, élménybeszámoló (saját tapasztalat vagy látott 

esemény alapján) szóban vagy írásban. 

 Önéletrajz írásának gyakorlása (tartalmi és formai elemek 

megismerése). 

 

Tanulói tevékenység 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció 

fejlesztése. 

 

Informatika: 

helyesírás-ellenőrző 

program, az internet 

felelős használata. 



 

 

Szöveg alkotása, átalakítása önállóan, adott szempontnak 

megfelelően. 

Az elkészített szöveg felolvasása, bírálata, megvitatása, javítása. 

Ismert szövegről vázlat készítése (lényegkiemelés), vázlatpontok 

alapján szöveg bővítése (bőbeszédűség, felesleges körülmény 

kiszűrése) a célközönségnek megfelelően. 

Levél írása adott témában barátnak, idős rokonnak, hivatalnak, 

tanárának stb., levél elolvasása után annak megállapítása stílus 

alapján, hogy kinek íródott. 

A számítógép használatához kapcsolódó tevékenységek felelős 

alkalmazása (blog, sms, e-mail, csetelés). 

Saját önéletrajz írása (munkahelyi pályázat, ösztöndíj, segély kérése) 

a célnak megfelelően. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Finommotorika. 

Téri tájékozódás: vonalközben való eligazodás, íráskép rendezése. 

Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata önálló 

írás esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás. 

Figyelem. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Önálló írás, emlékezetből való írás, diktálás, nyelvtani szabályok, 

fogalmazás, leírás, elbeszélés, hír, jellemzés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Irodalmi szöveg olvasása 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Szövegértő olvasás.  

Tanult irodalmi művek felidézése, ismert memoriterek elmondása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hangos és a néma olvasási technika, a szövegértő olvasás fejlesztése, 

szövegfeldolgozás alakítása. 

Aktív és passzív szókincs gyarapítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Felismerni a jellemző stílusjegyek alapján a hallott, vagy 

olvasott szöveg jellegét. 

 Mondatok, szöveg értelmezése néma és hangos olvasással. 

 Szövegből – adott szempontok alapján – részletek kiemelése. 

 Az olvasottakkal kapcsolatban saját vélemény 

megfogalmazása. 

 

Ismeretek 

 Olvasmányélmények, látott, hallott irodalmi alkotások 

felidézése. 

 A szépirodalmi alkotások megjelenési formái (vers, próza, 

Osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 



 

 

dráma, mese, mítosz, monda, regény, novella, elbeszélés). 

 Művek és alkotók megismerése (korosztálynak megfelelő 

irodalmi alkotások, filmek, színdarabok választása). 

 Egyszerűbb színdarabrészletek, alkalmi irodalmi 

összeállítások előadása közönség előtt. 

 Kreatív szövegalkotás (alkalomra vers, szöveg alkotása: 

köszöntő, búcsúztató). 

 

Tanulói tevékenység 

DVD-, CD- és élő előadásban elhangzó művek megismerése 

nyomán az élmények, érzések, hangulatok, indulatok kifejezésével 

reagál a tanuló. 

Közös színházlátogatás, közösen kiválasztott film megtekintése 

moziban, a látottak megbeszélése, a tartalom, és a témával 

kapcsolatos élmények elmondása. 

Alkalomra előadással készülni (a kiválasztott anyag elemzése, 

szereposztás, próba), előadás szűkebb és tágabb közönségnek.  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem.  

Auditív észlelés. 

Emlékezet: tanultak, olvasottak, látottak felidézése. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás. 

Az olvasott szöveg megértését segítő szómagyarázat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kommunikáció - Médiaismeret 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Szövegértő olvasás, megfelelő szókincs. 

Ismert médiafelületek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Aktív és passzív szókincs gyarapítása. 

Az információs-kommunikációs társadalom műfajainak megfelelő 

olvasási szokások gyakorlása. 

Az információszerzés színtereinek feltérképezése (rádió, televízió, 

informatika). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények: 

 Látott, hallott, olvasott mondatok, szöveg értelmezése. 

 Lehetőség szerint rendszeresen hírlap-, folyóirat-olvasás, 

hírműsorok nézése, hallgatása. 

 Számítógép mint információs eszköz használata, a kapott 

ismeretek értelmezése. 

 A médiából szerzett információ, reklámok kritikával, 

fenntartással fogadása. 

Osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 

 

Informatika: etikai 

állásfoglalás. 



 

 

 

Ismeretek 

 A kommunikáció formái: verbális, nonverbális (képi, 

gesztus, testbeszéd, mimika). 

 A hiteles információhoz jutás színterei: felnőttek, hírlap, 

kommunikációs források. 

 Az információ valóságtartamának mérlegelése (hiteles, 

pletyka, rágalom). 

 A média által sugárzott virtuális valóság és a valóság 

viszonya. 

 A reklámok célja és természete. 

 Kreatív szövegalkotás, részvétel helyi újság, rádió 

műsorának készítésében (cikk írása, olvasói levél). 

 

Tanulói tevékenység 

Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából, 

testbeszédből. 

Kutatómunka adott információ megkeresésére. 

Látogatás könyvtárban, tájékozódás katalógusban. 

Napilapok, folyóiratok, rádióadók, televízióadók választéka. 

Információk értékelése, mérlegelése. 

Reklámok gyűjtése, megtekintése különböző területeken.  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem. 

Auditív észlelés. 

Emlékezet: olvasottak, látottak, hallottak felidézése. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás. Virtuális 

valóság, látszat, valóság.  

Mimika, testbeszéd, gesztus, önismeret. Hírforrás, cáfolat, megerősítés, 

termék, áru, érték, katalógus, keresőprogram, országos napilap, helyi lap, 

folyóirat, szaklap. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni.  

Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári 

kérdések alapján). 

Tudja az írást kommunikációs célokra használni. 

Képes az olvasást az információszerzéshez és -átadáshoz felhasználni.  

Fogékony a művészeti élményekre. 

Képes a média által bemutatott valóságképet kritikával fogadni. 

 

 

11–12. évfolyam 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése 

és alkotása 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Események elmesélése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallott szöveg értelmezése, adekvát, nyelvtanilag helyes válaszadás. 

Saját vélemény, saját gondolat, kérdés, kérés megfogalmazása.  

A reproduktív beszéd képességének fejlesztése, memoriterek tanulása. 

Tanult szövegek kifejező tolmácsolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Egyéni képességihez igazodóan: 

 aktív és passzív szókincs fejlesztése, 

 társas kapcsolatokba a tanult elemek beépítése. 

 

Ismeretek 

Beszédtechnika: 

 megfelelő beszédhang: hangterjedelem, hangszín, hangerő,  

 a pontos artikuláció, 

 a kifejező képesség, a kommunikáció céljának megfelelő 

beszéd. 

Beszéd(meg)értés: 

 mondatok szintjén, 

 szöveg szintjén. 

Beszédkészség. 

 

Tanulói tevékenység 

Az artikulációs mozgások gyakorlása, a gondos szóvégejtés, a 

pergő, tiszta szövegmondás, a szabályos beszédritmus, a 

hangkapcsolatok szabályos ejtésének kialakítása és gyakorlása. 

A kommunikáció céljának megfelelő beszéd, a hangsúlyok, 

érzelmek, indulatok, szándékok megjelenítése. 

Főfogalom alá rendezés, az „egész” részeinek felsorolása, a „rész” 

hozzárendelése az egészhez, hibás szókapcsolatok javítása, új 

fogalmak, szókapcsolatok tartalmának megismerése az értelmező 

szótár vagy rokon értelmű szavak alkalmazásával. 

Mondatpárok készítése, a mondat elemeinek cseréje, az eseményhez 

tartozó mondat kiválasztása, hibás elemek cseréje, feladatok, 

utasítások végrehajtása. 

A mondat sorrendjének megállapítása, a hiányzó „láncszem” 

felismerése, kérdések, válaszok megfogalmazása a szöveghez, 

dramatizálás. 

Analógiák készítése, a következtetések megfogalmazása, analizáló- 

szintetizáló gyakorlatok végzése, összehasonlítások a nyelv 

különböző szintjein, különböző szempontok szerinti 

csoportosítások, fogalomalkotások. 

Szavak és szókapcsolatok jelentéstartalmainak feltárása, szavak és 

szókapcsolatok szövegkörnyezetbe helyezése, rokon értelmű 

Testnevelés és sport: 

légzéstechnika. 

 

Osztályfőnöki óra: 

kommunikációs 

képesség. 



 

 

szavakból szósorok alkotása, a hangulati és a fokozati különbségek 

megállapítása, hangutánzó és hangulatfestő szavak keresése, 

beépítése szövegkörnyezetbe, a stílushatások véleményezése, 

szépirodalmi és köznyelvi szövegek összehasonlítása, azonosságok 

és különbözőségek meghatározása, szépirodalmi kifejezések 

gyűjtése, szólások, közmondások beépítése a szövegkörnyezetbe 

(behelyettesítés).  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Kommunikációs képesség: szókincsbővítés, kifejezőkészség formai 

és tartalmi elemei. 

Percepció: verbális és vizuális hang, szó, mondat, szöveg. 

Vizuális és akusztikus figyelem. 

Emlékezet. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Artikuláció, beszédértés, beszédlégzés, beszélő szándéka, kommunikáció, 

összehasonlítás, csoportosítás, főfogalom, analógia, analízis-szintézis. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulási képesség fejlesztése Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Tanulási technikák használata közvetlen tanári irányítással. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az önművelés igényének szinten tartása. 

Önálló könyvtárhasználat előkészítése. „Szabadpolcok”önálló 

használatának megtanulása. 

Ismeretnyújtás a könyvtár felépítéséről, működéséről, előző években 

szerzett információk rendszerezése, gyakorlása. 

Az ismerethordozók önálló használatának tanulása. 

Az egyéni érdeklődésen alapuló önművelő és szükségletkielégítő 

szabadidős tevékenységek tanulása. 

Tanári, tankönyvi vázlat felhasználása a tanuláshoz. 

Lényegkiemelés, szöveg értelmezése tanári irányítással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Tények, adatok, információk növekvő önállósággal történő 

felismerése az ismerethordozó/terjesztő médiákból. 

 Érdeklődésnek megfelelő könyv választása. 

 

Ismeretek 

 Könyvtárhasználat, információszerzés különböző eszközei. 

 Szövegfeldolgozás. 

 Szépirodalmi részletek, művek szöveghű megtanulása. 

 

Tanulói tevékenység 

Iskolai könyvtár rendszeres látogatása. Önálló könyvkölcsönzés 

megadott szempontok alapján (memoriterek keresése, kötelező 

Matematika: 

adatgyűjtés. 

 

Informatika: tények, 

információk gyűjtése. 



 

 

olvasmány kikölcsönzése). 

Adatkeresés, adatgyűjtés. 

Vázlatok értelmezése, közös vázlatkészítés. 

Lényegkiemelés aláhúzással megbeszélés alapján. 

Összefüggések, cselekmény egymásra épülésének feltárása.  

Kérdésfeltevés, válaszadás az olvasottakkal kapcsolatban. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Motiváció.  

Összefüggéslátás, összefüggések felismerése. 

Önállóság. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Önművelés, média, ismeret, ismeretnyújtás, ismeretszerzés, 

lényegkiemelés, vázlat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Anyanyelvi ismeretek 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Igékkel és névszókkal kapcsolatos egyszerűbb szabályok ismerete. 

Tanult helyesírási szabályokat igyekszik alkalmazni a tanuló. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kommunikációs készség fejlesztése.  

Az elfogadható színvonalú helyesírás megalapozása.  

A mondanivaló árnyalt közlése a mondatokkal kapcsolatos ismeretek 

segítségével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Helyes mondatalkotás, szövegalkotás szabályainak 

alkalmazása. 

 Tanult helyesírási szabályok (mondatkezdés, írásjelek, 

tulajdonnevek) alkalmazása.  

 Tanári útmutatás alapján a tanuló szöveget alkot, a 

szövegeket kiegészíti, módosítja. 

 Beszédhangok rendszerével, szófajokkal, mondatalkotással 

kapcsolatos ismeretek. 

 A magyar helyesírás szabályainak alkalmazása. 

 Jól olvasható egyéni íráskép. 

 

Ismeretek 

 A mondatok szövegben betöltött szerepe.  

 Mondatfajták, egyszerű és összetett mondatok. 

 Tájékoztatás, leírás stíluselemei. 

 Az írott beszéd felelőssége.  

 Pontos és szabatos megfogalmazás. 

 Helyesírás. A helyesírási szabályok felelevenítése, 

tudatosítása.  

Informatika: 

helyesírás-ellenőrző 

program. 



 

 

 Hibakeresés, hibajavítás. 

 Helyesírási szótár használata.  

 Helyesírási ellenőrző program használata segítséggel 

számítógépen írás alkalmával. 

 Köznyelv, irodalmi nyelv, szaknyelv, zsargon, argó, kortársi 

nyelv használata. 

 

Tanulói tevékenység 

Igeragozás, igeidő használata, változtatása szükség szerint. 

Mondatok helyesírása, mondatbővítés, szűkítés, összevonás. 

Veszélyt és tiltást jelentő szavak és jelzések (pl. közlekedési táblák, 

tiltó jelzések, piktogramok) felismerése, megnevezése.  

Megfogalmazások különböző stíluselemekkel (szaknyelv, argó, sms 

stb.) 

Az írás képének, sebességének, pontosságának folyamatos javítása, 

értékelése. 

Másolás, tollbamondás, ellenőrzés, javítás, gyakorlás változatos 

formában. 

Írás a számítógépen, hibajavítás a helyesírási program használatával. 

Szövegek gyűjtése adott stílusban, szövegalkotás a kért stílusban. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Akusztikus figyelem.  

Szerialitás. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Érzelmek kifejezésére szolgáló szavak (öröm, bánat, harag, gyengédség). 

Szöveg, mondatfajta, szavak fajtáinak nevei. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, szövegalkotás – Fogalmazási ismeretek 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Írás különböző lehetőségeinek ismerete, alkalmazása (másolás, 

emlékezetből való írás, diktálás utáni írás, önálló írás), tanult nyelvtani 

szabályok alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írás eszközjellegű használatának fejlesztése.  

Lényeges és lényegtelen körülmény egyre biztosabb megállapítása. 

Elfogadható színvonalú helyesírás. 

Önellenőrzés fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Néhány mondatos szöveg önálló alkotása vázlat alapján.  

 Hosszabb szövegből vázlat készítése – lényegkiemelés. 

 A címzettnek megfelelő stílusban levél, beszámoló készítése. 

 Önéletrajz írása tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelően (kézírásos, számítógépen írott). Az írás közben 

felmerülő helyesírási, értelmezési probléma esetén tanári 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció 

fejlesztése. 

 

Informatika: 

helyesírás-ellenőrző 

program, 



 

 

segítséggel. 

 Saját és mások írásmunkáit ellenőrizze, javítsa a tanuló a 

tanult nyelvtani szabályoknak megfelelően. 

 

Ismeretek 

 Elemi szintű műfaji ismeretek (elbeszélés, leírás).  

 Irodalmi szöveg leíró és elbeszélő részleteinek elolvasása, 

megbeszélése. 

 Vázlat készítése (lényegkiemelés, szövegbővítés). 

 Szöveg alkotása, leírás készítése kép vagy adott téma alapján. 

 Magánjellegű és hivatalos szövegek stíluselemei, jellemzői 

(magánlevél, hivatalos levél, árajánlat, önéletrajz). 

 Önéletrajz írásának gyakorlása (tartalmi és formai elemek 

megismerése). 

 

Tanulói tevékenység 

Szöveg alkotása, átalakítása önállóan, adott szempontnak 

megfelelően. 

Az elkészített szöveg felolvasása, bírálata, megvitatása, javítása. 

Ismert szövegről vázlat készítése (lényegkiemelés), vázlatpontok 

alapján szöveg bővítése (bőbeszédűség, felesleges körülmény 

kiszűrése) a célközönségnek megfelelően. 

Levél írása adott témában barátnak, idős rokonnak, hivatalnak, 

tanárának stb., levél elolvasása után annak megállapítása stílus 

alapján, hogy kinek íródott. 

A számítógép használatához kapcsolódó tevékenységek felelős 

alkalmazása (blog, sms, e-mail, csetelés). 

Saját önéletrajz írása (munkahelyi pályázat, ösztöndíj, segély kérése) 

a célnak megfelelően. 

„Önéletrajz” írása ismert irodalmi szereplőről (pl. János vitéz).  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Finommotorika. 

Téri tájékozódás: vonalközben való eligazodás, íráskép rendezése. 

Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata önálló 

írás esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás. 

Figyelem. 

az internet felelős 

használata. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Önálló írás, emlékezetből való írás, diktálás, nyelvtani szabályok, 

fogalmazás, leírás, elbeszélés, hír, jellemzés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Irodalmi szöveg olvasása 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Szövegértő olvasás.  

Tanult irodalmi művek felidézése, ismert memoriterek elmondása. 



 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az olvasási kedv felkeltése, a könyvek iránti érdeklődés megalapozása. 

Minél több alkotást megismerni, megszeretni. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 A jellemző stílusjegyek alapján a hallott, vagy olvasott 

szöveg jellegének felismerése. 

 Szövegből – adott szempontok alapján – részletek kiemelése. 

 Az olvasottakkal kapcsolatban saját vélemény 

megfogalmazása. 

 A megismert irodalmi alkotások előadásában képességek 

szerint feladatvállalás. 

 

Ismeretek 

 Olvasmányélmények, látott, hallott irodalmi alkotások 

felidézése. 

 A szépirodalmi alkotások megjelenési formái (vers, próza, 

dráma, mese, mítosz, monda, regény, novella, elbeszélés). 

 Művek és alkotók megismerése (korosztálynak megfelelő 

irodalmi alkotások, filmek, színdarabok választása). 

 Egyszerűbb színdarabrészletek, alkalmi irodalmi 

összeállítások előadása közönség előtt. 

 Kreatív szövegalkotás (alkalomra vers, szöveg alkotása: 

köszöntő, búcsúztató). 

 

Tanulói tevékenység 

DVD-, CD- és élő előadásban elhangzó művek megismerése 

nyomán az élmények, érzések, hangulatok, indulatok kifejezésével 

reagál a tanuló. 

Közös színházlátogatás, közösen kiválasztott film megtekintése 

moziban, a látottak megbeszélése, a tartalom, és a témával 

kapcsolatos élmények elmondása. 

Alkalomra előadással készülni (a kiválasztott anyag elemzése, 

szereposztás, próba), előadás szűkebb és tágabb közönségnek.  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem.  

Auditív észlelés. 

Emlékezet: tanultak, olvasottak, látottak felidézése. 

Osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás. 

Az olvasott szöveg megértését segítő szómagyarázat. 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kommunikáció – Médiaismeret 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Szövegértő olvasás, megfelelő szókincs. 

Ismert médiafelületek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Aktív és passzív szókincs gyarapítása. 

Az információs-kommunikációs társadalom műfajainak megfelelő 

olvasási szokások gyakorlása. 

Az információszerzés színtereinek feltérképezése (rádió, televízió, 

informatika). 

Média által elérhető információforrások értékének felismerése, az 

ezekből való tanulás megalapozása. 

Önálló gondolatok bátor elmondása, a vélemény vállalása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények: 

 Lehetőség szerint rendszeresen hírlap-, folyóirat-olvasás, 

hírműsorok nézése, hallgatása. 

 A továbbadandó hírek, információk valóságtartalmának 

mérlegelése. 

 Meghallgatni, megvitatni, ha indokolt, elfogadni az eltérő 

véleményt. 

 Számítógép mint információs eszköz használata, a kapott 

ismeretek értelmezése. 

 A médiából szerzett információ, reklámok kritikával, 

fenntartással fogadása. 

 

Ismeretek 

 A hiteles információhoz jutás színterei: felnőttek, hírlap, 

kommunikációs források. 

 Szövegelemzés. A hír, információ hitelességének tisztázása 

(cáfolat, megerősítés). 

 Könyvtárhasználat. Internethasználat az 

információszerzéshez. 

 Az információ valóságtartamának mérlegelése (hiteles, 

pletyka, rágalom). 

 A média által sugárzott virtuális valóság és a valóság 

viszonya. 

 A reklámok célja és természete. 

 Kreatív szövegalkotás, részvétel helyi újság, rádió műsorának 

készítésében (cikk írása, olvasói levél). 

 

Tanulói tevékenység 

Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából, 

testbeszédből. 

Kutatómunka adott információ megkeresésére. 

Látogatás könyvtárban, tájékozódás katalógusban. 

Napilapok, folyóiratok, rádióadók, televízióadók választéka. 

Osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 

 

Informatika: etikai 

állásfoglalás. 



 

 

Információk értékelése, mérlegelése. 

Reklámok gyűjtése, megtekintése különböző területeken.  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem. 

Auditív észlelés. 

Emlékezet: olvasottak, látottak, hallottak felidézése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás. Virtuális 

valóság, látszat, valóság.  

Mimika, testbeszéd, gesztus, önismeret. Hírforrás, cáfolat, megerősítés, 

termék, áru, érték, katalógus, keresőprogram, országos napilap, helyi 

lap, folyóirat, szaklap. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló képes meggyőzni, kulturáltan érvelni, kérdezni, együttműködni 

beszédpartnerével, véleményt elfogadni. 

Könyvtárhasználat megadott szempontok alapján.  

Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári 

kérdések alapján). 

Képes írásbeli munkáit a tanult szabályok szerint végezni, képes 

olvasható, áttekinthető írásművek készítésére. 

Képes az olvasást az információszerzéshez és -átadáshoz felhasználni.  

Fogékony a művészeti élményekre. 

Képes a média által bemutatott valóságképet kritikával fogadni. 

 

 



 

 

IDEGEN NYELV 
9–12. évfolyam 

 

 

Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait elsősorban a tanuló szükségletei határozzák 

meg. A tantárgy tanítása során cél, hogy az enyhén értelmi fogyatékos tanulók – az 

esélyegyenlőségük növelése érdekében is – a lehető legtöbb, hasznos, praktikus információ 

megszerzésére és alkalmazására legyenek képesek. Kiemelten fontos cél, hogy spontán 

beszédkedvük erősödjön, alapszinten legyenek képesek gondolataik, érzéseik kifejezésére, 

merjék használni az idegen nyelvet információszerzés céljából.  

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók idegen nyelvi képzése erősen épít az anyanyelv 

elsajátítása során elért és megszerzett készségekre. A tananyagban dominánsak a korábban 

megszerzett kommunikatív nyelvi kompetenciák, az anyanyelvi grammatikai- és lexikális 

ismeretek. A képzés során tovább fejlődik passzív és aktív szókincsük, grammatikai érzékük, 

önkifejezésük, beszédértésük és beszédprodukciójuk. 

A lenti kerettantervi táblázatokban szereplő fejlesztési egységek a Közös európai 

referenciakeretben szereplő készségekre épülnek, ezek kerültek adaptálásra az enyhén értelmi 

fogyatékos tanulók nyelvtanulási igényeire. 

A jelen kerettanterv nem nyelv-specifikus. Jelenlegi formájában kizárólag angol nyelvi 

példákat tartalmaz, az egyéb nyelvekre történő felhasználást is ezek segítik. 

 

 

9–10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédszándékok – beszédértési készség Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Idegen nyelvi beszédszándék, beszédbátorság kialakulása.  

Hallási figyelem koncentrációja.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Általános fogalmak, beszédszándék megismertetése utánzáson keresztül 

történő nyelvtanítás előnyben részesítésével, a korábban tanultak 

megerősítése, mélyítése, tovább-bővítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Beszédészlelés fejlesztése. 

 A beszéd ritmusának, intonációjának lehetőség szerinti minél 

pontosabb hallás utáni visszaadása. 

 Auditív és verbális figyelem fejlesztése. 

 Auditív és verbális emlékezet fejlesztése. 

 Spontán beszédkedv motiválása. 

 Nyelvi egységek megértése. 

 Társas nyelvi magatartás kialakítása. 

 

Ismeretek 

 Szándék, akarat kifejezése: I’d like to, I want to… 

 Tetszésnyilvánítás: I like it. I really like it. It’s great. It’s 

nice. I don’t like it. I hate it. 

Osztályfőnöki óra: 

Önismeret, reális 

önkép, erkölcsi 

tulajdonságok. 

Személyes adatok, 

család, iskola 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

udvariassági formák, 

önálló vélemény 

kifejezése, a 

kommunikáció 

alapjai. 

 



 

 

 Dicséret, bíztatás: You can do it! Let’s do it! 

 Kérés, információkérés. 
 

Tanulói tevékenység 

Társadalmi szokások használata a beszédhelyzetekben (kulturális 

eltérések; udvariassági formák alkalmazása). 

Udvariassági formulák használata a kommunikációban. 

Kérdésekre adekvát válaszadás. 

Csoportos véleményformálás adott témában. 

Ritmusgyakorlatok. 

Különböző mondatfajták intonációjának gyakorlása. 

Irányított figyelem a beszélőre. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Motiváció.  

Önállóság. 

Auditív figyelem és emlékezet. 

Verbális figyelem és emlékezet. 

Szerialitás. 

Passzív és aktív szókincsbővítés. 

Testnevelés és sport: 

mozgásfejlesztés. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Udvariassági formulák, kérés, tiltás, szándék, akarat, vélemény, érzés, 

együttérzés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Bizonyos fokú beszédbátorság. A beszéd megértése. A tanuló 

környezetében lévő tárgyak, élőlények megnevezése, cselekvések 

megnevezése, egyszerű utasítások, kérdések megértése, érzések, 

vélemények kifejezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Biztos beszédkészség kialakítása, spontán beszédkedv motiválása, 

sikeres kommunikáció kialakítása. Felkészítés a mindennapi spontán 

beszédhelyzetekre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Spontán beszédkedv felkeltése és fenntartása. 

 Érzelmek, vélemények kifejezése. 

 Önellenőrzés, önkontroll képességének fejlesztése. 

 A mindennapi beszédhelyzet felismerésének elősegítése a 

minél hatékonyabb kommunikáció érdekében. 

 Auditív figyelem, emlékezet, koncentráció fejlesztése. 

 Verbális figyelem, emlékezet, koncentráció fejlesztése. 

 A tanuló motivációjának fenntartása, növelése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

mondatfajták a beszélő 

szándéka szerint, 

udvariassági formulák. 

 

Matematika: 

sorrendiség, időbeli 

sorrendiség, logikus 

gondolkodás. 



 

 

 

Ismeretek 

 Verbális információk nonverbális elemekkel való kísérése. 

 Cselekvésközpontú párbeszédek gyakorlása, elsajátítása. 

 Összetett utasítások (2-3 mondat) megértése. 

 Utasítások végrehajtása verbálisan és nonverbálisan. 

 A beszélő szándékának felismerése az intonációból. 

 

Tanulói tevékenység 

Helyes kiejtés gyakorlása. 

Megfelelő hangerő, hanglejtés, hangsúly, intonáció kialakítása, 

gyakorlása, spontán alkalmazása. 

A beszélő szándékának kifejezése nonverbális elemekkel. 

Önálló segítségkérés alkalmazása. 

Segítségnyújtás elfogadása vagy adott esetben elutasítása. 

Rövid párbeszédek, szituatív gyakorlatok, hallás utáni ismétlések, 

memorizálás, szerep- és drámajáték. 

Tanult verbális elemek felismerése auditív információkból. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Motiváció.  

Önállóság. 

Auditív figyelem és emlékezet. 

Verbális figyelem és emlékezet. 

Szerialitás. 

Passzív- és aktív szókincs. 

 

Testnevelés és sport: 

helyes légzés, 

mozgásfejlesztés, 

válaszadás 

cselekvéssel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lassan, gyorsan, együtt, külön, halkan, hangosan, rövid, hosszú, utánzás, 

ismétlés, ritmus, ritmusváltás, emóció, mimika, gesztus, udvariasság, 

elutasítás, elfogadás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Fogalomkörök 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
A nyelv olyan szemantikai területei, melyek a kifejezéshez különböző 

nyelvtani struktúrákat használnak. Megfelelő anyanyelvi ismeretek és a 

korábbi évfolyamokon tanult előzetes idegen nyelvi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvtani anyag implicit módon való elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Auditív figyelem, irányított figyelem fejlesztése. 

 Idegen nyelvi gondolkodás fejlesztése. 

 Verbális memória fejlesztése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szófajtan, 

mondattan, dátum 

kifejezése, 

kérdőszavak. 



 

 

 Térbeli viszonyok fejlesztése. 

 Időbeli viszonyok fejlesztése. 

 Mennyiségi relációk fejlesztése. 

 Sorrendiség, logikai sorrend fejlesztése. 

 

Ismeretek 
Időbeliség: 

 folyamatos jelen idő (Present Continous tense) elmélyítése. 

 egyszerű jelen idő (Present Simple) elmélyítése. 

 
Mennyiségek kifejezése: 

 egységek spontán beszédben való alkalmazása (a bottle of, a 

packet of, a piece of, a tin of, a loaf of) – grammatikai és 

szituációs gyakorlatok, 

 anyagnevek és anyagmennyiségek spontán beszédben való 

alkalmazása (some, any, many, much, a lot of) – 

grammatikai és szituációs gyakorlatok, 

 sorszámnevek 10-ig. 

 

Tanulói tevékenység 

Nyelvtani fordulatok ismerete, beillesztése, gyakorlása, adekvát 

használata. 

Manipuláció képekkel, tárgyakkal. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Motiváció.  

Önállóság. 

Auditív figyelem és emlékezet. 

Verbális figyelem és emlékezet. 

Szerialitás. 

Passzív és aktív szókincs. 

 

Matematika: 

ismeretek 100-as 

számkörben, tő- és 

sorszámnevek, 

csoportosítás, 

rendszerezés, 

mértékegységek. 

 

Testnevelés és sport: 

irányok, testséma, 

viszonyítási pontok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyakoriság, pillanatnyi helyzet, kérés, képesség, udvariassági formák, 

jelen, múlt, kérdés, kérdőszó, időrend, egységnyi mennyiség, 

(mérték)egység. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Témakörök, szókincs 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Más tantárgyakban szerzett háttérismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Meglévő ismeretek elmélyítése, automatizálása. Grammatikai ismeretek 

megerősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Fejlesztési követelmények 

 Passzív és aktív szókincsbővítés. 

 Más műveltségi területeken megszerzett információk 

alkalmazása, újabb kapcsolódási pontok kialakítása. 

 Célnyelvi országgal kapcsolatos ismeretek átadása, kulturális 

ismeretek bővítése. 

 Térképen való tájékozódás fejlesztése, térképismeret. 

 A tanulók világról alkotott szemléletének fejlesztése. 

 

Ismeretek 

 Személyes névmások alany- és tárgyesete. 

 Országismeret – ismerkedés az angol nyelvterületekkel: 

környezeti információk: elhelyezkedés, időjárás, helyi 

specialitások. 

 

Tanulói tevékenység 

Célnyelvi országgal kapcsolatos általános ismeretek gyűjtése. 

Térképen való tájékozódás, adott helyek megkeresése, internet 

használata, tematikus információgyűjtés. 
 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Motiváció.  

Önállóság. 

Auditív figyelem és emlékezet. 

Verbális figyelem és emlékezet. 

Téri tájékozódás. 

Logikai gondolkodás. 

Analitikus-szintetizáló gondolkodás. 

Passzív- és aktív szókincs. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

párbeszédek, 

kommunikációs 

feladatok. 

 

Informatika: internet, 

interaktív tábla 

használata, 

információk keresése, 

Power Point. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

The UK, the USA, Australia, főváros, zászló, épület, nemzetiségnév. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasási készség 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Folyamatos, értő olvasás anyanyelven. Alapvető passzív-aktív 

idegennyelvi szókincs. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, praktikus idegennyelvi olvasáskészség kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Tanult szavak, kifejezések írott formájának felismerése, 

gyakorlása, automatizálása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: ábécé, 

űrlapok, önéletrajz. 



 

 

 Ejtett hangok és írott betűk közötti különbségek tudatosítása. 

 Ejtett hangok és írott betűk közötti különbségek olvasási 

automatizálása. 

 Verbális készség fejlesztése. 

 Spontán olvasási motiváció felkeltése. 

 

Ismeretek 

 Ismerkedés táblázatos formákkal, űrlapok kifejezései (first 

name, surname, age, date of birth, address, phone number, 

postcode, city, street, signature, date).  

 Egyszerű táblázat, formanyomtatvány megismerése. 

 

Tanulói tevékenység 

 Angol és magyar ábécé gyakorlása, szavak sorba rendezése. 

 A kiejtés és az írás közötti eltérés, szabályszerűség keresése, 

az ismeretek rögzítése. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Motiváció.  

Önállóság. 

Téri tájékozódás. 

Logikai gondolkodás. 

Analitikus-szintetizáló gondolkodás. 

Passzív és aktív szókincs. 

Grammatikai ismeretek. 

 

Informatika: egyszerű 

szöveges 

dokumentumok, 

szövegszerkesztés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ábécé, kiejtés, szó, mondat, párbeszéd, írásjel, mondatfajta. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Íráskészség 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A magyar ábécé betűinek ismerete, jó íráskészség magyar nyelven, 

nagy- és kisbetűk, írásjelek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, praktikus idegennyelvi íráskészség kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Tanult szavak, kifejezések írott formájának felismerése, 

gyakorlása, automatizálása. 

 Tájékozódás táblázatokban, űrlapokon, kérdőíveken. 

 Ejtett betűk és írott hangok közötti különbségek 

megfigyelése. 

 Verbális készség fejlesztése. 

 Személyes adatok adekvát használata írott formában. 

Magyar nyelv és 

irodalom: ábécé, 

másolás, űrlap, 

jelentkezési lap, 

egyszerű táblázatok. 

 

Informatika: 

szövegszerkesztés, 



 

 

 

Ismeretek 

 Próbálja meg a tanuló az űrlapokat, jelentkezési lapokat 

kitölteni saját személyes adataival; adatok beírása a 

megfelelő helyre. 

 Formanyomtatványok, űrlapok csoportos és önálló kezelése, 

kitöltése. 

 

Tanulói tevékenység 

Űrlap kitöltése. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Motiváció.  

Önállóság. 

Téri tájékozódás. 

Logikai gondolkodás. 

Analitikus-szintetizáló gondolkodás. 

Passzív és aktív szókincs. 

Grammatikai ismeretek. 

egyszerű internetes 

felületek kezelése. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Betűtípus, nagy- és kisbetű, szórend, űrlap, személyes adat, írásjel, aláírás, 

jelentkezési lap, kérdőív, űrlap. 

 

 

11–12. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédszándékok – beszédértési készség 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Idegen nyelvi beszédszándék, beszédbátorság kialakulása.  

Hallási figyelem koncentrációja.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Általános fogalmak, beszédszándék megismertetése utánzáson keresztül 

történő nyelvtanítás előnyben részesítésével, a korábban tanultak 

megerősítése, mélyítése, tovább-bővítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Beszédészlelés fejlesztése. 

 A beszéd ritmusának, intonációjának lehetőség szerinti 

minél pontosabb hallás utáni visszaadása. 

 Auditív és verbális figyelem fejlesztése. 

 Auditív és verbális emlékezet fejlesztése. 

 Spontán beszédkedv motiválása. 

 Nyelvi egységek megértése. 

 Társas nyelvi magatartás kialakítása. 

 

Ismeretek 

Osztályfőnöki óra: 

Önismeret, reális 

önkép, erkölcsi 

tulajdonságok. 

Személyes adatok, 

család, iskola. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: udvariassági 

formák, önálló 



 

 

 Kérés, információkérés. 

 Válaszadás lehetőleg hosszabb terjedelemben. 

 Együttérzés, sajnálkozás kifejezése: Poor you. What a pity. 

 Nyitott párbeszédek: kérdés-felelet. 

 Egyéni megnyilvánulási lehetőségek. 
 

Tanulói tevékenység 

Társadalmi szokások használata a beszédhelyzetekben (kulturális 

eltérések, udvariassági formák alkalmazása). 

Udvariassági formulák használata a kommunikációban. 

Kérdésekre adekvát válaszadás. 

Csoportos véleményformálás adott témában. 

Ritmusgyakorlatok. 

Különböző mondatfajták intonációjának gyakorlása. 

Irányított figyelem a beszélőre. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Motiváció.  

Önállóság. 

Auditív figyelem és emlékezet. 

Verbális figyelem és emlékezet. 

Szerialitás. 

Passzív és aktív szókincsbővítés. 

vélemény kifejezése, a 

kommunikáció alapjai. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgásfejlesztés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Udvariassági formulák, kérés, tiltás, szándék, akarat, vélemény, érzés, 

együttérzés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Bizonyos fokú beszédbátorság. A beszéd megértése. A tanuló 

környezetében lévő tárgyak, élőlények megnevezése, cselekvések 

megnevezése, egyszerű utasítások, kérdések megértése, érzések, 

vélemények kifejezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Biztos beszédkészség kialakítása, spontán beszédkedv motiválása, 

sikeres kommunikáció kialakítása. Felkészítés a mindennapi spontán 

beszédhelyzetekre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Spontán beszédkedv felkeltése és fenntartása. 

 Érzelmek, vélemények kifejezése. 

 Önellenőrzés, önkontroll képességének fejlesztése. 

 A mindennapi beszédhelyzet felismerésének elősegítése a 

minél hatékonyabb kommunikáció érdekében. 

 Auditív figyelem, emlékezet, koncentráció fejlesztése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

mondatfajták a beszélő 

szándéka szerint, 

udvariassági formulák. 

 



 

 

 Verbális figyelem, emlékezet, koncentráció fejlesztése. 

 A tanuló motivációjának fenntartása, növelése. 
 

Ismeretek 

 Összetett utasítások (5-8 mondat) megértése. 

 Utasítások végrehajtása verbálisan és nonverbálisan. 

 A beszélő szándékának felismerése az intonációból. 

 Következtetés a beszélők viszonyára a hangszínből, 

intonációból, magából az interakcióból. 

 Beszédfordulatok gyakorlása témakörök szerint. 

 Segítségkérés verbális formuláinak megismerése, 

gyakorlása, alkalmazása. 

 Az udvarias társadalmi érintkezés eszközeinek gyakorlása. 
 

Tanulói tevékenység 

Helyes kiejtés gyakorlása. 

Megfelelő hangerő, hanglejtés, hangsúly, intonáció kialakítása, 

gyakorlása, spontán alkalmazása. 

A beszélő szándékának kifejezése nonverbális elemekkel. 

Önálló segítségkérés alkalmazása. 

Segítségnyújtás elfogadása vagy adott esetben elutasítása. 

Rövid párbeszédek, szituatív gyakorlatok, hallás utáni ismétlések, 

memorizálás, szerep- és drámajáték. 

Tanult verbális elemek felismerése auditív információkból. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Motiváció.  

Önállóság. 

Auditív figyelem és emlékezet. 

Verbális figyelem és emlékezet. 

Szerialitás. 

Passzív és aktív szókincs. 

Matematika: 

sorrendiség, időbeli 

sorrendiség, logikus 

gondolkodás. 

 

Testnevelés és sport: 

helyes légzés, 

mozgásfejlesztés, 

válaszadás 

cselekvéssel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lassan, gyorsan, együtt, külön, halkan, hangosan, rövid, hosszú, utánzás, 

ismétlés, ritmus, ritmusváltás, emóció, mimika, gesztus, udvariasság, 

elutasítás, elfogadás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Fogalomkörök 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 
A nyelv olyan szemantikai területei, melyek a kifejezéshez különböző 

nyelvtani struktúrákat használnak. Megfelelő anyanyelvi ismeretek és a 

korábbi évfolyamokon tanult előzetes idegen nyelvi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvtani anyag implicit módon való elsajátítása. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Auditív figyelem, irányított figyelem fejlesztése. 

 Idegen nyelvi gondolkodás fejlesztése. 

 Verbális memória fejlesztése. 

 Térbeli viszonyok fejlesztése. 

 Időbeli viszonyok fejlesztése. 

 Mennyiségi relációk fejlesztése. 

 Sorrendiség, logikai sorrend fejlesztése. 

 

Ismeretek 
Időbeliség: 

 folyamatos jelen idő (Present Continous tense) 

elmélyítése 

 egyszerű jelen idő (Present Simple) elmélyítése 

 jelen idejű, gyakoriságot kifejező időhatározók spontán 

beszédben való alkalmazása (never, sometimes, usually, 

often, always) – grammatikai és szituációs gyakorlatok 

 jelen idejű időhatározók spontán beszédben való 

alkalmazása (now, at the moment, today) – grammatikai 

és szituációs gyakorlatok. 

 
Térbeliség: 

 helyhatározók spontán beszédben való alkalmazása (next 

to, behind, over, under, below, opposite, between) – 

grammatikai és szituációs gyakorlatok. 
 

Mennyiségek kifejezése: 

 egységek spontán beszédben való alkalmazása (a bottle 

of, a packet of, a piece of, a tin of, a loaf of) – 

grammatikai és szituációs gyakorlatok 

 anyagnevek és anyagmennyiségek spontán beszédben 

való alkalmazása (some, any, many, much, a lot of) – 

grammatikai és szituációs gyakorlatok 

 sorszámnevek 31-ig. 

 

Tanulói tevékenység 

Nyelvtani fordulatok ismerete, beillesztése, gyakorlása, adekvát 

használata. 

Manipuláció képekkel, tárgyakkal. 

Bevásárlólista összeállítása megfelelően használt egységekkel. 

Receptek olvasása, elkészítése anyagmennyiséget jelző 

kifejezésekkel. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Motiváció.  

Magyar nyelv és 

irodalom: szófajtan, 

mondattan, dátum 

kifejezése, 

kérdőszavak. 

 

Matematika: 

ismeretek 100-as 

számkörben, tő- és 

sorszámnevek, 

csoportosítás, 

rendszerezés, 

mértékegységek. 

 

Testnevelés és sport: 

irányok, testséma, 

viszonyítási pontok. 



 

 

Önállóság. 

Auditív figyelem és emlékezet. 

Verbális figyelem és emlékezet. 

Szerialitás. 

Passzív és aktív szókincs. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyakoriság, pillanatnyi helyzet, kérés, képesség, udvariassági formák, 

jelen, múlt, kérdés, kérdőszó, időrend, egységnyi mennyiség, 

(mérték)egységek. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Témakörök, szókincs 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Más tantárgyakban szerzett háttérismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Meglévő ismeretek elmélyítése, automatizálása. Grammatikai ismeretek 

megerősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Passzív és aktív szókincsbővítés. 

 Más műveltségi területeken megszerzett információk 

alkalmazása, újabb kapcsolódási pontok kialakítása. 

 Célnyelvi országgal kapcsolatos ismeretek átadása, kulturális 

ismeretek bővítése. 

 Térképen való tájékozódás fejlesztése, térképismeret. 

 A tanulók világról alkotott szemléletének fejlesztése. 
 

Ismeretek 

 Személyes névmások alany- és tárgyesete. 

 Országismeret – ismerkedés az angol nyelvterületek 

kultúrájával: ünnepek, Nagy-Britannia országai, néhány 

nagyobb város, angolul beszélő országok: the USA, the UK, 

Australia és azok néhány jellegzetes épülete, helyszíne, 

fővárosai, zászlaja, nemzetiségnevek, néhány író, költő, 

híres történelmi személy megismerése. 

 

Tanulói tevékenység 

Célnyelvi országgal kapcsolatos ismeretek gyűjtése, kulturális 

ismeretek bővítése (szokások, ételek, ünnepek). 

Térképen való tájékozódás, adott helyek megkeresése, internet 

használata, tematikus információgyűjtés. 
 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Motiváció.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

párbeszédek, 

kommunikációs 

feladatok. 

 

Informatika: internet, 

interaktív tábla 

használata, 

információk keresése, 

Power Point. 



 

 

Önállóság. 

Auditív figyelem és emlékezet. 

Verbális figyelem és emlékezet. 

Téri tájékozódás. 

Logikai gondolkodás. 

Analitikus-szintetizáló gondolkodás. 

Passzív és aktív szókincs. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

The UK, the USA, Australia, népzene, lakosság, étel.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasási készség 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Folyamatos, értő olvasás anyanyelven. Alapvető passzív-aktív 

idegennyelvi szókincs. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Egyszerű, praktikus idegennyelvi olvasáskészség kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Tanult szavak, kifejezések írott formájának felismerése, 

gyakorlása, automatizálása. 

 Ejtett hangok és írott betűk közötti különbségek tudatosítása. 

 Ejtett hangok és írott betűk közötti különbségek olvasási 

automatizálása. 

 Verbális készség fejlesztése. 

 Spontán olvasási motiváció felkeltése. 

 

Ismeretek 

 Ismerkedés táblázatos formákkal, azok kifejezései (first 

name, surname, age, date of birth, address, phone number, 

postcode, city, street, signature, date).  

 Egyszerű táblázat, formanyomtatvány megismerése. 

 Menetrendi táblázatok, időjárás-előrejelzés. 

 

Tanulói tevékenység 

Angol és magyar ábécé gyakorlása, szavak sorba rendezése. 

A kiejtés és az írás közötti eltérés, szabályszerűség keresése, az 

ismeretek rögzítése. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Motiváció.  

Önállóság. 

Téri tájékozódás. 

Logikai gondolkodás. 

Magyar nyelv és 

irodalom: ábécé, 

űrlapok, önéletrajz. 

 

Informatika: egyszerű 

szöveges 

dokumentumok, 

szövegszerkesztés. 



 

 

Analitikus-szintetizáló gondolkodás. 

Passzív és aktív szókincs. 

Grammatikai ismeretek. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Ábécé, kiejtés, szó, mondat, párbeszéd, írásjelek, mondatfajták. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Íráskészség 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A magyar ábécé betűinek ismerete, jó íráskészség magyar nyelven, 

nagy- és kisbetűk, írásjelek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, praktikus idegennyelvi íráskészség kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Tanult szavak, kifejezések írott formájának felismerése, 

gyakorlása, automatizálása. 

 Tájékozódás táblázatokban, űrlapokon, kérdőíveken. 

 Ejtett betűk és írott hangok közötti különbségek. 

 Verbális készség fejlesztése. 

 Személyes adatok adekvát használata írott formában. 
 

Ismeretek 

 Próbálja meg az űrlapokat, jelentkezési lapokat kitölteni a 

tanuló saját személyes adataival; adatok beírása a megfelelő 

helyre. 

 Angol nyelvű önjellemzés, önéletrajz (személyes adatokkal) 

készítése szóban és írásban 

 Formanyomtatványok, űrlapok csoportos és önálló kezelése, 

kitöltése. 

 

Tanulói tevékenység 

Űrlap kitöltése. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Motiváció.  

Önállóság. 

Téri tájékozódás. 

Logikai gondolkodás. 

Analitikus-szintetizáló gondolkodás. 

Passzív és aktív szókincs. 

Grammatikai ismeretek. 

Magyar nyelv és 

irodalom: ábécé, 

másolás, űrlap, 

jelentkezési lap, 

egyszerű táblázatok. 

 

Informatika: 

szövegszerkesztés, 

egyszerű internetes 

felületek kezelése. 



 

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Betűtípus, nagy- és kisbetű, szórend, űrlap, személyes adat, írásjel, aláírás, 

jelentkezési lap, kérdőív, űrlap. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

Sztereotíp és önálló társalgási formák ismerete és alkalmazása a 

megfelelő szituációkban.  

Legyen képes a tanuló spontán élethelyzetekben idegen nyelven 

megfogalmazni kéréseit, kérdéseit. Tudjon segítséget kérni, esetlegesen 

elutasítani. Nonverbális kommunikációja harmonizáljon verbális 

információközléseivel. 

Egyszerű, praktikus ismeretek idegen nyelvű kifejezése, adekvát 

használata. 

A tanulónak legyenek aktuális ismeretei az angol nyelvterületek 

legjellemzőbb tulajdonságairól, sajátosságokról. 

Praktikus, mindennapi élethelyzetekben megjelenő, alapvető 

olvasáskészség kialakítása. 

Legyen képes a tanuló személyes adataival egyszerű kérdőívet kitölteni.  

 

 



 

 

MATEMATIKA 
9–12. évfolyam 

 

 

A matematika tantárgy szerepe a speciális szakiskolában a szakmaelsajátításhoz 

nélkülözhetetlen alapismeretek megszilárdítása, a matematikai műveletvégzések 

pontosságának növelése, készségszintű műveletvégzés elérése a racionális számok körében. A 

geometriai alakzatok tulajdonságainak bővítése, szerkesztési alapismeretek elsajátítása. 

Szabványmértékegységek megismerése és alapszintű alkalmazása, mértékváltások 

megerősítése. 

A tantárgy segíti az önálló életvitel megalapozását a pénzügyi ismeretek elsajátításával, 

a munkabér, a háztartási költségvetés összefüggéseinek megismerésével. Lehetőséget teremt a 

háztartásban, kertben, közlekedésben a gyakorlati élethez szükséges mérések és számítások 

elvégzésére, a mennyiségek, az idő meghatározására. 

 

A tantárgy jelentős szerepet kap a pályaorientáció területén a munkatevékenységekkel, 

szakmákkal összefüggő matematikai, logikai ismeretek megerősítésében, lehetőséget adva az 

egyéni képességek és érdeklődés megismerésére, a szakmaválasztási döntés előkészítésének 

támogatására.  

A gazdasági és pénzügyi nevelés terén támogatja a minél önállóbb felnőtt életre történő 

felkészülést, a jövedelem és kiadások megismerésének függvényében felkészít a munkabér és 

más pénzeszközök célszerű felhasználására.  

A fenntarthatóság, környezettudatosság terén segíti a mennyiségek, összehasonlítások 

megismerésével, megértésével a takarékos életvitel lehetőségét, a tudatos törekvést az anyagok, 

az energia és az idő praktikus és rugalmas beosztására. 

Anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen segíti a szabatos, pontos közlést a 

hétköznapi életben alkalmazott logikai következtetések megfogalmazásában, az ok-okozati 

összefüggések felismerésében.  

A matematikai kompetenciaterületen alkalmas a hétköznapi életben való biztonságos 

eligazodáshoz szükséges ismeretek és jártasságok fejlődésének segítésére. A matematikai 

ismeretek segítik a szakmai ismeretek elsajátítását, a pénzkezelés szabályait, az időben és térben 

való tájékozódást.  

A természettudományos és technikai kompetenciaterületet segíti a tárgyak, formák, 

jelenségek tulajdonságainak megismerésével, a folyamatok megértésére törekvéssel.  

A digitális kompetenciaterület ismeretei bővülnek a matematikai számítások, mérések, 

folyamatok megismerésére alkalmazott informatikai eszközhasználat lehetőségeinek 

megteremtésével. Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban 

segítheti a tanulót a mindennapokban, és különösen a média közleményeiben való reális 

tájékozódásban. 

 

 

9–10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Gondolkodási műveletek 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Kommunikációs készség. 

Problémamegoldó képesség. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Logikai alapon állítás megfogalmazása. 

A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 

 A logikai kifejezések alkalmazása. 

 Adatok leolvasása. 

 Valószínűségi játékok, kísérletek kapcsán események 

összegyűjtése, rendszerezése, táblázat készítése, 

valószínűségi esemény becslése. 

 

Ismeretek 

 Gondolkodási műveletek: csoportosítás, osztályozás, 

konkretizálás, analógia, elvonatkoztatás, általánosítás, 

kritikai gondolkodás, következtetés, ítéletalkotás. 

 Összefüggések. 

 Nyitott mondatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Fogalmak értelmezése, rendszerezése. 

Egyszerű feladatok a gondolkodás fejlesztésére.  

Elemek elhelyezése adott halmazokba. 

Halmazok kapcsolatának az összes esetre vonatkozó használata 

(nincs közös elemük, van közös elemük, de egyik halmaz sem része 

a másiknak, illetve egyik halmaz része a másiknak). 

Szövegelemzés, szövegértelmezés. 

A logikai „és”, „vagy” alkalmazása.  

A „minden”, „van olyan”, „van, amelyik nem”, „egy sem” helyes 

alkalmazása. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Megfigyelőképesség. 

Irányított, tartós, tudatos figyelem. 

Emlékezet tartóssága, mobilizálása. 

Problémamegoldó képesség. 

Matematikai összefüggések. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szókincs, 

pontos fogalmazás. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 
Logikus, indoklás, érvelés, magyarázat, halmaz, alaphalmaz. 

A matematikai nyelv témához kapcsolódó szókincse. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Számtan. Műveletek 
Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Alapműveletek. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika elemi fogalmainak a mindennapi életben való használata. 

Biztos műveletfogalom és számolási készség az alapműveletek körében. 

A zsebszámológép használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 A mindennapi életvezetésben biztonságot jelentő 

matematikai ismeretek biztos elsajátítása. 

 Biztos számfogalom a racionális számkörben. 

 A négy alapművelet biztonságos használata matematikai 

probléma megoldásában. 

 Zsebszámológép használata. 

 Saját és mások munkáinak ellenőrzése, javítása.  

 

Ismeretek 

 Természetes számfogalom és mennyiségfogalom 

elmélyítése. 

 Számfogalom, számköri ismeretek. 

 Műveletek. 

 Szöveges feladatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Törtek: közönséges törtek, tizedes törtek, átváltások, egyszerűsítés, 

bővítés, összehasonlítás, rendezés. 

Negatív számok. 

Természetes és racionális számok csoportosítása, összehasonlítása, 

rendezése.  

Összeg-, különbség-, szorzatalakok. 

Műveletek természetes számokkal. 

Kerek számok összeadása, kivonása, egyjegyű szorzóval szorzás,  

egyjegyű osztóval osztás szóban. 

Írásban: a 0-val való számolás eseteinek gyakorlása.  

Arányosság, következtetések, egyenes és fordított arányosság. 

Műveletek racionális számokkal.  

A százalék fogalma. Fizetések, vásárlások részletre. 

Átlagszámítás több adatból (tanulmányi átlag, átlagéletkor). 

Egyszerű szövegezésű feladatok a tanult alapműveletek 

alkalmazásával a mindennapi gyakorlathoz kapcsolódóan.  

A zsebszámológép biztos használata, elsősorban ellenőrzésre. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Pontos munkavégzés. 

Szóbeli kifejezőképesség. 

Figyelem terjedelme, pontossága. 

Emlékezet mobilizálása. 

Szabályalkalmazás, szabálykövetés. 

Összefüggés-felismerés. 

 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A pénzforgalommal kapcsolatos aktuális fogalmak (pl. folyószámla, 

hitelszámla, kamat, csekk, részletfizetés). Százalék (%). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Mérések 
Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Mértékegységek átváltása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika elemi fogalmainak a mindennapi életben való használata. 

A mérés eredményeinek pontos lejegyzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Szakmához és a hétköznapokhoz kapcsolódó mérések rutinos 

végzése. 

 A pontos munkavégzés fontosságának tudatosítása és szem 

előtt tartása. 

 Geometriai alapismeretek, a tanult mérési és számítási 

eljárások alkalmazása gyakorlati példákban. 

 Síkidomok és testek tulajdonságainak ismerete, segítséggel 

terület és térfogat számítása. 

 Pontos, tiszta szerkesztés. 

 

Ismeretek 

 Hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése. 

 Idő mérése. 

 Gyakorlati mérések, mértékegységek, számítások.  

 Szerkesztési feladatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Mérések végzése különböző mérőeszközökkel.  

Becslés.  

Összehasonlítás alkalmi és szabványos egységekkel.  

Mértékegységek.  

Átváltások. 

Foglalkozásokhoz, és a köznapi élethez kapcsolódó szöveges 

feladatok megoldása. 

Mértékegységek ismétlése, összefüggések elmélyítése. 

Szakmaorientált feladatvégzések szabványos mértékegységekkel. 

Geometriai alakzatok (vonalak, síkidomok, testek) csoportosítása 

tanult tulajdonságok alapján. 

Testek, síkidomok tanult tulajdonságok alapján történő 

rendszerezése, tulajdonságok elmélyítése. 

A kör és alkotórészei.  

Az átmérő és a sugár kapcsolata. 

Kör kerületének, területének mérése tapasztalati úton. 

Magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 



 

 

Kocka és téglatest térfogatának mérése, kiszámítása 

következtetéssel, majd mért adatok alapján.  

Hosszúság, terület, térfogat mértékegységeinek összehasonlítása, 

összefüggések megállapítása. 

Szöveges feladatok végzése.  

Szerkesztések. Tanult szerkesztések gyakorlása (méretarányos, 

szabványos jelölésekkel). 

Összefüggések műveletek, mértékek, helyi értékek között. 

Táblázat adatai közötti összefüggés felismerése, leírása. 

  

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem.  

Auditív észlelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Méretarányos, felül-, elöl-, oldalnézet.  

A felmerülő szakkifejezések. 

Testhálózat (gyakorlati alkalmazások kapcsán).  

A feladatvégzésekkel kapcsolatos fogalmak, koordináta-rendszer. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes összefüggéseket biztosan felismerni számok, 

mennyiségek, mértékegységek, geometriai alakzatok között. 

Képes arányos alaprajzot készíteni. 

Képes alkalmazni a logikai kifejezéseket. 

Képes egyszerű adatokból átlagszámításra. 

Legyen jártas a tanuló az adott halmazra vonatkozó állítások 

igazságának eldöntésében. 

Tudjon állításokat tagadni, ismerje a tagadás logikai tartalmát. 

Legyen jártas sorozatok folytatásában adott és felismert szabály alapján 

mindkét irányban. 

Ismerje a 10-es számrendszert milliós számkörben. 

Képes a tanuló a négy alapműveletet pontosan kivitelezni az egész és a 

racionális számok körében. 

Képes szöveges feladatot megoldani, ellenőrizni. 

Képes zsebszámológépet pontosan használni.  

Testek és síkidomok alkotórészeinek ismerete. 

Jártasság a tanult geometriai számításokban és szerkesztésekben. 

Olvasható, áttekinthető írásbeli munka.  

 

 

11–12. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Gondolkodási műveletek 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Problémamegoldó képesség. 



 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Logikai alapon állítás megfogalmazása. 

Vitakészség, érvelés, cáfolás, bizonyítás. 

A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 

 A logikai kifejezések alkalmazása. 

 Adatok leolvasása. 

 Valószínűségi játékok, kísérletek kapcsán események 

összegyűjtése, rendszerezése, táblázat készítése, 

valószínűségi esemény becslése. 

 Szöveges feladatok lejegyzése nyitott mondattal, összes 

megoldás megkeresése adott alaphalmazon. 

 

Ismeretek 

 Gondolkodási műveletek: csoportosítás, osztályozás, 

konkretizálás, analógia, elvonatkoztatás, általánosítás, 

kritikai gondolkodás, következtetés, ítéletalkotás. 

 Összefüggések. 

 Valószínűség. 

 Nyitott mondatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Halmazok kapcsolatának az összes esetre vonatkozó használata 

(nincs közös elemük, van közös elemük, de egyik halmaz sem része 

a másiknak, illetve egyik halmaz része a másiknak). 

Szövegelemzés, szövegértelmezés. 

Összefüggések felismerése a matematika valamennyi területéről.  

Eredmények megfigyelése, adatok lejegyzése, rendszerezése. 

Biztos, lehet, lehetetlen leolvasása oszlopos diagramról.  

Gyakorlati feladatok, átlagszámítás. 

Szöveges feladat lejegyzése nyitott mondattal, összes megoldásának 

megkeresése adott alaphalmazon. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Megfigyelőképesség. 

Irányított, tartós, tudatos figyelem. 

Emlékezet tartóssága, mobilizálása. 

Problémamegoldó képesség. 

Matematikai összefüggések. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szókincs, 

pontos fogalmazás. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Logikus, indoklás, érvelés, magyarázat.  

A „lehetetlen”, „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „véletlen”, 

„valószínűbb” logikai megfogalmazások tartalma. 

A matematikai nyelv témához kapcsolódó szókincse. 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Számtan. Műveletek 
Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás Alapműveletek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika fogalmainak a mindennapi életben való használata. 

Biztos műveletfogalom és számolási készség az alapműveletek körében. 

A zsebszámológép használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 A mindennapi életvezetésben biztonságot jelentő 

matematikai ismeretek biztos elsajátítása. 

 Biztos számfogalom a racionális számkörben. 

 A négy alapművelet biztonságos használata matematikai 

probléma megoldásában. 

 Pontos és gyors számolás. 

 Zsebszámológép használata. 

 Saját és mások munkáinak ellenőrzése, javítása.  

 

Ismeretek 

 Természetes számfogalom és mennyiségfogalom 

elmélyítése. 

 Számfogalom, számköri ismeretek. 

 Műveletek. 

 Szöveges feladatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Törtek: közönséges törtek, tizedes törtek, átváltások, egyszerűsítés, 

bővítés, összehasonlítás, rendezés. 

Természetes és racionális számok csoportosítása, összehasonlítása, 

rendezése.  

Összeg-, különbség-, szorzatalakok. 

Műveletek természetes számokkal. 

Kerek számok összeadása, kivonása, egyjegyű szorzóval szorzás,  

egyjegyű osztóval osztás szóban. 

Írásban: a 0-val való számolás eseteinek gyakorlása.  

Arányosság, következtetések, egyenes- és fordított arányosság. 

Műveletek racionális számokkal.  

Tizedes törtek összeadása, kivonása, szorzása egész számmal és 

tizedes törttel, osztás egész számmal.  

Közönséges és tizedes törtekkel végzendő műveletek gyakorlása a 

mindennapi élethez kapcsolódó gyakorlatokban.  

Egyszerű százalékérték számítások (kamatok, árleszállítás, adó). 

Szöveges feladatok megoldása és készítése (értelmezés, megoldási 

terv elkészítése, kivitelezése, válaszadás, ellenőrzés). 

A zsebszámológép biztos használata. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

 



 

 

Pontos munkavégzés. 

Szóbeli kifejezőképesség. 

Figyelem terjedelme, pontossága. 

Emlékezet mobilizálása. 

Szabályalkalmazás, szabálykövetés. 

Összefüggés-felismerés. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

A pénzforgalommal kapcsolatos aktuális fogalmak (pl. folyószámla, 

hitelszámla, kamat, csekk, részletfizetés). Százalék (%). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Mérések 
Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás Mértékegységek átváltása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika elemi fogalmainak a mindennapi életben való használata. 

A mérés eredményeinek pontos lejegyzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Szakmához és a hétköznapokhoz kapcsolódó mérések rutinos 

végzése. 

 A pontos munkavégzés fontosságának tudatosítása és szem 

előtt tartása. 

 Geometriai alapismeretek, a tanult mérési és számítási 

eljárások alkalmazása gyakorlati példákban. 

 Síkidomok és testek tulajdonságainak ismerete, segítséggel 

terület és térfogat számítása. 

 Pontos, tiszta szerkesztés. 

 

Ismeretek 

 Hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése. 

 Idő mérése. 

 Gyakorlati mérések, mértékegységek, számítások.  

 Szerkesztési feladatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Mérések végzése különböző mérőeszközökkel.  

Becslés.  

Összehasonlítás alkalmi és szabványos egységekkel.  

Mértékegységek.  

Átváltások. 

Foglalkozásokhoz, és a köznapi élethez kapcsolódó szöveges 

feladatok megoldása. 

Mértékegységek ismétlése, összefüggések elmélyítése. 

Szakmaorientált feladatvégzések szabványos mértékegységekkel. 

Magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 



 

 

Geometriai alakzatok (vonalak, síkidomok, testek) csoportosítása 

tanult tulajdonságok alapján. 

Testek, síkidomok tanult tulajdonságok alapján történő 

rendszerezése, tulajdonságok elmélyítése. 

A kör és alkotórészei.  

Az átmérő és a sugár kapcsolata. 

Kör kerületének, területének mérése tapasztalati úton. 

Kocka és téglatest térfogatának mérése, kiszámítása 

következtetéssel, majd mért adatok alapján.  

Hosszúság, terület, térfogat mértékegységeinek összehasonlítása, 

összefüggések megállapítása. 

Szöveges feladatok megoldása.  

Szerkesztések. Tanult szerkesztések gyakorlása (méretarányos, 

szabványos jelölésekkel). 

Összefüggések műveletek, mértékek, helyi értékek között. 

Táblázat adatai közötti összefüggés felismerése, leírása. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem.  

Auditív észlelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Méretarányos, felül-, elöl-, oldalnézet.  

A felmerülő szakkifejezések. 

Testhálózat (gyakorlati alkalmazások kapcsán).  

A feladatvégzésekkel kapcsolatos fogalmak, koordináta-rendszer. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Jártasság a tanult geometriai számításokban és szerkesztésekben. 

A tanuló képes arányos alaprajzot készíteni. 

Képes alkalmazni a logikai kifejezéseket. 

Tud állításokat tagadni, ismeri a tagadás logikai tartalmát. 

Képes egyszerű adatokból átlagszámításra. 

Ismeri a 10-es számrendszert milliós számkörben. 

Képes a négy alapműveletet pontosan kivitelezni az egész és a 

racionális számok körében. 

Képes szöveges feladatot megoldani, ellenőrizni. 

Képes a zsebszámológépet pontosan használni.  

Olvasható, áttekinthető írásbeli munka.  

 

 



 

 

ERKÖLCSTAN 
9–12. évfolyam 

 

 

A tantárgy kiemelt célja a speciális szakiskolában a felnőtt élettel összefüggő tevékenységek, 

magatartási formák megítélésének helyességére nevelés, a különböző élethelyzetekben adódó 

döntések, cselekedetek motivációinak felismerése. Mindezt támogatja az emberi tulajdonságok 

széles körének bemutatása és megismerése, a pozitív és negatív tulajdonságok 

megkülönböztetése, az emberi, társadalmi kapcsolatokhoz szükséges etikai normák 

tudatosítása, a kapcsolatokban a nemi, vallási, etnikai, társadalmi hovatartozás miatti 

megkülönböztetés elítélése mellett az elfogadásra, toleranciára nevelés.  

A pedagógus szerepe az, hogy támogatja az érzelmek kimutatását, azok megfelelő 

formáinak elsajátítását, mások érzelmeinek megértését. A nézeteltérések feloldásában a 

kulturált formák iránti igényt helyzetgyakorlatok, szerepjátékok segítenek felkelteni, amelyek 

az érdeksérelmek miatti ellentétek kölcsönös konszenzuson alapuló feloldására neveléshez is 

megfelelő hátteret adnak. Az önismeretre és a mások megismerésére törekvés iránti igény 

kialakítása, a saját belső tulajdonságok fejlesztése is tevékenységbe, adott szituációba 

ágyazottan történjen. 

Kiemelt feladat a családi, iskolai, munkahelyi viselkedés kontrollálásának segítése, 

erősítése, a munkával létrehozott értékek megbecsülése. 

 

A tantárgy legfontosabb pedagógiai jellemzője az értékek közvetítése, valamint az, hogy 

társadalmunk közös alapvető normái egyre inkább a tanulók viselkedésének belső szabályozó 

erőivé váljanak. Az életkorra jellemző önállósodást a speciális szakiskola azzal támogathatja, 

hogy megteremti a véleményt, választást és döntést igénylő helyzeteket, a valóságoshoz 

hasonló morális dilemmák mérlegelésének lehetőségét. 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelés területén az élet minden 

szegmensét befolyásoló, elfogadott erkölcsi normák, minták, követendő példák 

megismerésében, az értékek megbecsülésére nevelésben; az emberi magatartás, motivációk, 

konfliktusmegoldások és kommunikáció során a megértő, a toleráns, önmaga és mások értékeit 

tiszteletben tartó viselkedés kialakításában. 

Az önismeret és társas kultúra terén segíti a reális és valós énkép kialakulását, a belső 

tulajdonságok megismerését, az emberi kapcsolatok dinamikájának megértését. A tanuló 

felismeri a közösségben élés és a közösséghez tartozás kötelezettségei és előnyei 

egyensúlyának fontosságát. 

A testi és lelki egészségre nevelésben fontos szerepet játszik az egészséges társas 

kapcsolatok kialakításának és fenntartásának támogatásában, az öröm és bánat egyéni és 

közösségi megosztásával az egészséges lélek megőrzésének lehetőségében. Megerősíti az 

egymásra figyelés és az egymás segítése iránti igényt, a baráti kapcsolatok fontosságának 

felismerését. 

A családi életre nevelésben a tantárgy segíti az együtt élés szabályainak, a szülői, 

testvéri és párkapcsolatoknak a megértését és tiszteletben tartásuk fontosságának felismerését, 

a magánélet védelmét. 

A szociális és állampolgári kompetenciákat a tantárgy a társadalmi igényeknek 

megfelelő viselkedési és kommunikációs lehetőségek bemutatásával, felismertetésével segíti. 



 

 

9–10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ítélőképesség, az erkölcsi és esztétikai érzék 

fejlesztése 

Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás Egyéni és közösségi értékek felismerése, különbségtétel a jó és rossz, az 

igaz és hamis, valamint a szép és a rút között. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A törvénytisztelő, türelmes magatartás, mások elfogadásának 

megalapozása.  

A saját értékek felismerése, és törekvés erősítése véleményének 

kulturált megfogalmazására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények: 

 Irodalmi művekben, filmekben és köznyelvi szövegekben 

emberi alaptulajdonságok felismerése, megnevezése. 

 Követendő példaképek választása, 

 Elítélendő magatartás felismerése. 

 Helyzetnek megfelelő kommunikációs forma és viselkedés 

gyakorlása. 

 Kommunikációs és metakommunikációs jelek 

összehangolása. 

 Meghallgatni, megvitatni, ha indokolt, elfogadni az eltérő 

véleményt. 

 

Ismeretek: 

 Az ember és az emberi kapcsolatok fejlődése, bővülése az 

egyéni élet során. 

 Verbális és nem verbális jelek, mimika, testtartás. 

 Belső pozitív és negatív emberi tulajdonságok. 

 Véleménynyilvánítás megfelelő hangnemben és megfelelő 

összefüggésekben. 

 

Tanulói tevékenység: 

Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából, 

testbeszédből. 

Saját külső és belső tulajdonságok megfigyelése és 

megfogalmazása, önjellemzés. 

Társak, környezet jellemzése. 

Irodalmi művekben, filmekben és más médiákban az ember és az 

emberi kapcsolatok fejlődésének, bővülésének megfigyelése. 

Minél kevesebb segítséggel vélemény megfogalmazása. 

Viselkedésminták, napi helyzetek dramatizálása. 

Magyar nyelv és 

irodalom; 

ősztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rokonszenv, ellenszenv, hűség, hűtlenség, alkalmazkodás, gyávaság, 

bátorság, bizalom, bizalmatlanság, vita, magánélet, közélet, hit,  

öröm, szenvedés. 

 



 

 

 

Tematikai egység Egyén, közösség, társadalom 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Formális és informális, iskolai közösségekben szerzett személyes 

tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az önálló gondolkodás és cselekvés 

iránti igény kialakítása, fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Kapcsolati háló felrajzolása, saját helyzet rögzítése, törekvés a 

minél jobb pozíció megszerzésére: 

 Saját közösségek. 

 A közösségekben, társaságokban történő állandó változások.  

 Barátságok, kapcsolatok. 

 Különböző közösségek – különböző viselkedési elvárások.  

 Mit helyes és mit nem helyes tenni az adott közösségben? 

 Társadalmi normák, kívánatos, elfogadható, elfogadhatatlan 

magatartás. 

 

Ismeretek 

 Közösségek – erőt adó közösség. 

 Alkalmazkodás, választás, segítségkérés, engedelmesség. 

 Együttérzés másokkal. 

 Páros kapcsolatok és közösségi kapcsolatok – hasonlóságok 

és különbségek. 

 Nemi, nemzetiségi, etnikai különbözőségek. 

 

Tanulói tevékenység  

Önálló vélemény megfogalmazása, felvállalása az adott csoportban.  

Lehetőségek és következmények megbeszélése példákon keresztül. 

Szerepem a közösségben.  

Hogyan tudja az egyén segíteni a csoportot? Miképpen tudja a 

csoport segíteni az egyént? 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Komplex, kritikai gondolkodás. 

Tolerancia. 

Értékazonosulás, értékválasztás. 

Osztályfőnöki óra: 

Mások megismerése, 

megítélése és a 

kommunikáció; 

családi és iskolai 

agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, 

áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, 

problémafeloldás; a 

kamasz helye a 

harmonikus családban; 

a viselkedési normák 

és szabályok szerepe. 

Leány és női, fiú és 

férfi szerepek a 

családban, a 

társadalomban 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 

 

Tematikai egység Aktuális társas helyzetek 
Órakeret 

16 óra 



 

 

Előzetes tudás Iskolai közösség és társas magatartás szabályainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, konfliktusok feloldása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Barátságok, kapcsolatok. 

 Konfliktusok, ellentétek okainak felismerése. 

 Tapintat mások érzéseivel kapcsolatban. 

 Feszültségek feloldása. 

 

Ismeretek 

 Alkalmazkodás, választás, segítségkérés.  

 Megértés más viselkedésével kapcsolatban. 

 Vigasztalás, együttérzés, nagylelkűség. 

 

Tanulói tevékenység  

Szituációs játékok: A jó és a rossz közötti választás, szabályhoz 

kötődés és lelkiismeret, az előítélet és megnyilvánulási formái.  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Komplex, kritikai gondolkodás. 

Tolerancia. 

Értékazonosulás, értékválasztás. 

Osztályfőnöki óra: 

mások megismerése, 

megítélése és a 

kommunikáció; 

családi és iskolai 

agresszió, 

önzetlenség, 

alkalmazkodás, 

áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, 

problémafeloldás; a 

kamasz helye a 

harmonikus 

családban; a 

viselkedési normák és 

szabályok szerepe. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Követendő magatartásminta választása. 

Empátia, tolerancia a társadalmi, etnikai, nemi különbözőségekkel 

szemben. 

Saját vélemény kialakulása, mások véleményének tiszteletben tartása. 

Alkalmazkodás a közösséghez.  

Idegenekkel szemben megfelelő távolságtartás, túlzott bizalom 

elkerülése. 

 

 

11–12. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ítélőképesség, az erkölcsi és esztétikai érzék 

fejlesztése 

Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás Legyen önálló véleménye a tanulónak,, ismerje a társadalmi életet 

szabályozó törvények létét. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapozza meg a tanulók törvénytisztelő, türelmes 

magatartását, mások elfogadását. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények: 

 Helyzetnek megfelelő kommunikációs forma és viselkedés 

gyakorlása. 

 Meghallgatni, megvitatni, ha indokolt, elfogadni az eltérő 

véleményt. 

 Törvényi szabályok megismerése. 

 

Ismeretek: 

 Véleménynyilvánítás megfelelő hangnemben és megfelelő 

összefüggésekben. 

 Törvényi, rendeleti szabályok szerinti cselekvés a 

hétköznapokban (csendrendelet, állattartás, közlekedés…). 

 

Tanulói tevékenység: 

Társak, környezet jellemzése. 

Minél kevesebb segítséggel vélemény megfogalmazása. 

Viselkedésminták, napi helyzetek dramatizálása. 

Magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rokonszenv, ellenszenv, hűség, hűtlenség, alkalmazkodás, gyávaság, 

bátorság, bizalom, bizalmatlanság, vita, magánélet, közélet, hit, öröm, 

szenvedés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Egyén, közösség, társadalom 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Formális és informális, iskolai közösségekben szerzett személyes 

tapasztalatok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az önálló gondolkodás és cselekvés 

iránti igény kialakítása, fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Kapcsolati háló felrajzolása, saját helyzet rögzítése, törekvés a 

minél jobb pozíció megszerzésére: 

 Iskolán kívüli közösségek. 

 A közösségekben, társaságokban történő állandó változások.  

 Különböző közösségek – különböző viselkedési elvárások.  

 Társadalmi normák, kívánatos, elfogadható, elfogadhatatlan 

magatartás. 

 

Osztályfőnöki óra: 

Mások megismerése, 

megítélése és a 

kommunikáció; családi 

és iskolai agresszió, 

önzetlenség, 

alkalmazkodás, 

áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, 

problémafeloldás; a 



 

 

Ismeretek 

 Közösségek – erőt adó közösség. 

 Alkalmazkodás, választás, segítségkérés, engedelmesség. 

 Együttérzés másokkal. 

 Páros kapcsolatok és közösségi kapcsolatok – hasonlóságok 

és különbségek. 

 Nemi, nemzetiségi, etnikai különbözőségek. 

 

Tanulói tevékenység  

Önálló vélemény megfogalmazása, felvállalása az adott csoportban.  

Lehetőségek és következmények megbeszélése példákon keresztül. 

Szerepem a közösségben.  

Társadalmi felelősségvállalás másokért. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Komplex, kritikai gondolkodás. 

Tolerancia. 

Értékazonosulás, értékválasztás. 

kamasz helye a 

harmonikus családban; 

a viselkedési normák 

és szabályok szerepe. 

Leány és női, fiú és 

férfi szerepek a 

családban, a 

társadalomban 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Aktuális társas helyzetek 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Iskolai közösség és társas magatartás szabályainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, konfliktusok feloldása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Barátságok, kapcsolatok. 

 Konfliktusok, ellentétek okainak felismerése. 

 Tapintat mások érzéseivel kapcsolatban. 

 Feszültségek feloldása. 

 

Ismeretek 

 Alkalmazkodás, választás, segítségkérés.  

 Megértés más viselkedésével kapcsolatban. 

 Vigasztalás, együttérzés, nagylelkűség. 

 

Tanulói tevékenység  

Szituációs játékok: A jó és a rossz közötti választás, szabályhoz 

kötődés és lelkiismeret, az előítélet és megnyilvánulási formái.  

 

Osztályfőnöki óra: 

Mások megismerése, 

megítélése és a 

kommunikáció; 

családi és iskolai 

agresszió, 

önzetlenség, 

alkalmazkodás, 

áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, 

problémafeloldás; a 

kamasz helye a 

harmonikus 

családban; a 

viselkedési normák és 

szabályok szerepe. 



 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Komplex, kritikai gondolkodás. 

Tolerancia. 

Értékazonosulás, értékválasztás. 

Leány és női, fiú és 

férfi szerepek a 

családban, a 

társadalomban. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Követendő magatartásminta választása. 

Saját vélemény kialakulása, mások véleményének tiszteletben tartása. 

Alkalmazkodás a közösséghez.  

Idegenekkel szemben megfelelő távolságtartás, túlzott bizalom elkerülése. 

Törvénytisztelő állampolgári viselkedés kialakulása. 

 

 



 

 

INFORMATIKA 
9–12. évfolyam 

 

 

A tantárgy a szakmai ismeretekhez kapcsolódó internetes és más tömegkommunikációs 

technikák alkalmazásának tudatos megismertetésével, új tartalmak felkutatására nevel. 

Ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom 

aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást nyújt a 

tanulónak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, -feldolgozó és alkotó 

tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a rendelkezésre álló 

informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, működésük megértése, 

az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és célszerű, értő módon való 

kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása. 

 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az önismeret és társas kultúra fejlesztésében az 

internethasználattal összefüggő magatartási és etikai szabályok betartásával, a társadalmi 

kapcsolattartás elektronikus formáinak megismerésével. A médiatudatosság területén az 

informatikai eszközök használati szabályozásának, a függőség elkerülésének tudatos 

irányításával, az internetes tartalmak valóságtartalmának szűrésével kap eszközöket a tanuló a 

függőség elkerülésére.  

A tantárgy fontos szerepet tölt be a digitális kompetenciaterület fejlesztésében az 

informatikai eszközök használatának készségszintűvé emelésével, a gyakorlati élet minden 

területére kiterjedő felhasználás lehetőségeinek bemutatásával. 

 

 

9–10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Számítógép alkalmazása 
Órakeret 

58 óra 

Előzetes tudás Alapvető számítástechnikai ismeretek, érdeklődés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógép-használat nyújtotta lehetőségek alkalmazása a mindennapi 

tevékenységekben. 

Az etikai szabályok ismeretének fejlesztése, és szem előtt tartása a 

világháló használatakor. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 A baleset-megelőzés szabályainak betartása. 

 Számítástechnikai eszközök önálló kezelése. 

 Az iskolában használatos operációs rendszer ismerete, 

segédprogramok, perifériák használata. 

 A számítógép használata a tanulásban, az ismeretszerzésben. 

 Szöveg- és ábraszerkesztési ismeretek. 

 Adatbázis- és táblázatkezelés egyszerűbb eseteinek ismerete. 

 Hardvereszközök fajtái, jellemzői. 

 Hálózati alapismeretek. 

 Szórakoztató, fejlesztő, szabadidős célú felhasználás 

Magyar nyelv és 

irodalom: pontos 

szövegírás 

jelentősége, 

helyesírás. 

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 



 

 

megismerése. 

 

Ismeretek 

 Dokumentumkészítés. 

 Számítógéphez kapcsolódó eszközök használata (nyomtató, 

szkenner, digitális fényképezőgép, modem, CD-, DVD-

lejátszó). 

 Hálózati alkalmazások, keresőprogram használata. 

 A számítógép alkalmazása során felmerülő etikai és 

egészségügyi fenntartások. 

 Játékprogramok. 

 

Tanulói tevékenység 

A géphasználat során felmerülő fogalmak értelmezése, 

rendszerezése. 

Az általában használatos dokumentumformák, szoftverek 

alkalmazása. 

Ikonok használata, egyszerű szöveg- és rajzkészítés. 

Hálózatra kapcsolódás, kapcsolat bontása. 

Adott tartalmak, képek megkeresése keresőprogram segítségével, 

adatok értelmezése, felhasználása (menetrend, térkép). 

Levelezőprogram használata, levélküldés, -fogadás, az udvariassági 

formulák ismerete és használata. 

A számítógéphez csatolható eszközök használata. 

Produktumok készítése közös munkával (az osztály életéről, 

kirándulásról). 

Játékprogamok mértékletes használata. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Megfigyelőképesség. 

Irányított, tartós, tudatos figyelem. 

Emlékezet tartóssága, mobilizálása. 

Problémamegoldó képesség. 

Finommotorika. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szakkifejezések a számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatban (pl. e-mail, 

vírus, belépés, jelszó, megnevezések).  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A számítógép használata során felmerülő etikai és 

technikai kérdések 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás A számítógép használata során fellépő problémák feltérképezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépet és tartozékait kíméletesen, szakszerűen használni. 

Balesetmentes, költségkímélő alkalmazás. 

A világhálóról szerzett információt kritikával, fenntartással, a tanuló által 

feltett információt felelősséggel kezelni. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Szakszerű eszközhasználat. 

 Egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismeretek. 

 A világháló használata a káros oldalak mellőzésével.  

 Megfontolt tartalmak elhelyezése a világhálóra. 

 Önkorlátozás a számítógép használatának időtartamára. 

 

Ismeretek 

 A használt eszköz értéke és kíméletes alkalmazása. 

 Az alkalmazás során felmerülő etikai kérdések áttekintése. 

 A számítógép használata során szükséges egészségvédelmi 

feladatok.  

 Káros szokások kialakulásának megelőzése. 

 

Tanulói tevékenység 

A gép és a perifériák megfelelő használata. 

Az egészségkímélő géphasználat feltételeit számba venni, és 

alkalmazni. 

Etikai kódex közös összeállítása. A tilalmak számbavétele, 

indoklása. 

A számítógép-függőség kialakulásának megelőzése. 

Az agresszivitást erősítő játékok kerülése. 

Meggondolt, körültekintő kapcsolatteremtés, vásárlás a világhálón.  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Szóbeli és írásbeli kifejezőképesség. 

Figyelem terjedelme, pontossága. 

Emlékezet mobilizálása. 

Szabályalkalmazás, szabálykövetés. 

Összefüggés-felismerés. 

Osztályfőnöki óra: 

káros hatások.  

 

Testnevelés és sport: 

egészségvédelem, 

állóképesség 

megőrzése,  

finommotorika. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: helyesírás, 

szókincs. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szakkifejezések a számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatban (pl. 

közösségi oldalak, blog, csetelés, illegális letöltés, jogdíj). 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

Biztonságos, önálló eszközhasználat. 

Igénynek megfelelő tartalom keresése és önálló felhasználása. 

A tanuló képes a megismert alkalmazásokat kis segítséggel, önállóan 

végezni. 

Képes célnak megfelelő produktumokat készíteni.  

Képes önkorlátozásra, a káros tartalmak kerülésére. 

Saját és mások személyiségi jogainak, intim szférájának megvédése. 



 

 

11–12. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Számítógép alkalmazása 
Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás Érdeklődés a számítástechnika iránt, számítástechnikai eszközök 

alkalmazásának ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógép-használat nyújtotta lehetőségek alkalmazásának 

gyakorlása a mindennapi tevékenységekben. 

Az etikai szabályok ismerete, és szem előtt tartása a világháló 

használatakor. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 A baleset-megelőzés szabályainak betartása. 

 Számítástechnikai eszközök kezelése. 

 Az iskolában használatos operációs rendszer ismerete, 

segédprogramok, perifériák használata. 

 A számítógép használata a tanulásban, az ismeretszerzésben. 

 Szöveg- és ábraszerkesztési ismeretek. 

 Adatbázis- és táblázatkezelés egyszerűbb eseteinek ismerete. 

 Hardvereszközök fajtái, jellemzői. 

 Hálózati alapismeretek. 

 Szórakoztató, fejlesztő, szabadidős célú felhasználás 

megismerése. 

 

Ismeretek 

 Dokumentumkészítés. 

 Táblázatkészítés alapjai. 

 Adatbevitel gyakorlása, adatlapok kitöltése. 

 Számítógéphez kapcsolódó eszközök használata (nyomtató, 

szkenner, digitális fényképezőgép, modem, CD-, DVD-

lejátszó). 

 Hálózati alkalmazások, keresőprogram használata. 

 A számítógép alkalmazása során felmerülő etikai és 

egészségügyi fenntartások. 

 Játékprogramok. 

 

Tanulói tevékenység 

A géphasználat során felmerülő fogalmak értelmezése, 

rendszerezése. 

Az általában használatos dokumentumformák, szoftverek 

alkalmazása. 

Ikonok használata, egyszerű szöveg- és rajzkészítés. 

Hálózatra kapcsolódás, kapcsolat bontása. 

Adott tartalmak, képek megkeresése, keresőprogram segítségével, 

adatok értelmezése, felhasználása (menetrend, térkép). 

Magyar nyelv és 

irodalom: pontos 

szövegírás jelentősége, 

helyesírás. 

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 



 

 

Levelezőprogram használata, levélküldés, -fogadás, az udvariassági 

formulák ismerete és használata. 

A számítógéphez csatolható eszközök használata. 

Produktumok készítése közös munkával (az osztály életéről, 

kirándulásról). 

Játékprogamok mértékletes használata. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Megfigyelőképesség. 

Irányított, tartós, tudatos figyelem. 

Emlékezet tartóssága, mobilizálása. 

Problémamegoldó képesség. 

Finommotorika. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szakkifejezések a számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatban (pl. e-mail, 

vírus, belépés, jelszó, megnevezések).  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A számítógép használata során felmerülő etikai és 

technikai kérdések 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A számítógép használata során fellépő problémák feltérképezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépet és tartozékait kíméletesen, szakszerűen használni. 

Balesetmentes, költségkímélő alkalmazás. 

A világhálóról szerzett információt kritikával, fenntartással, a tanuló által 

feltett információt felelősséggel kezelni. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Szakszerű eszközhasználat. 

 Egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismeretek. 

 A világháló használata a káros oldalak mellőzésével.  

 Megfontolt tartalmak elhelyezése a világhálóra. 

 Önkorlátozás a számítógép használatának időtartamára. 

 

Ismeretek 

 A használt eszköz értéke és kíméletes alkalmazása. 

 Az alkalmazás során felmerülő etikai kérdések áttekintése. 

 A számítógép használata során szükséges egészségvédelmi 

feladatok.  

 Káros szokások kialakulásának megelőzése. 

 

Tanulói tevékenység 

A gép és a perifériák megfelelő használata. 

Az egészségkímélő géphasználat feltételeit számba venni és 

alkalmazni. 

Etikai kódex közös összeállítása. A tilalmak számbavétele, 

indoklása. 

Osztályfőnöki óra: 

káros hatások.  

 

Testnevelés és sport: 

egészségvédelem, 

állóképesség 

megőrzése,  

finommotorika. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: helyesírás, 

szókincs. 



 

 

A számítógép-függőség kialakulásának megelőzése. 

Az agresszivitást erősítő játékok kerülése. 

Meggondolt, körültekintő kapcsolatteremtés, vásárlás a világhálón.  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Szóbeli és írásbeli kifejezőképesség. 

Figyelem terjedelme, pontossága. 

Emlékezet mobilizálása. 

Szabályalkalmazás, szabálykövetés. 

Összefüggés-felismerés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szakkifejezések a számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatban (pl. 

közösségi oldal, blog, csetelés, illegális letöltés, jogdíj). 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Biztonságos, önálló eszközhasználat. 

Igénynek megfelelő tartalom keresése és önálló felhasználás. 

Képes a tanuló a megismert alkalmazásokat kis segítséggel, önállóan 

végezni. 

Képes célnak megfelelő produktumokat készíteni. 

Képes önkorlátozásra, a káros tartalmak kerülésére. 

Saját és mások személyiségi jogainak, intim szférájának megvédése. 

 

 



 

 

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 
9–12. évfolyam 

 

 

A tantárgy sajátos fejlesztési célja az erő, az állóképesség, a gyorsaság és az ügyesség növelése, 

a motoros, kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése. 

További cél a helyzetfelismerő képesség fejlesztése, komplex személyiségfejlesztés, a szociális 

és emocionális aspektus hangsúlyával. Fontos a motiváció felkeltése a szabadidő- és 

diáksportokra, a testnevelés és sportági ismeretek bővítésére, a preventív és egészségtudatos 

szokások kialakítására a tanulókban. 

A testnevelés kiemelten támogatja a biomechanikailag helyes testtartás kialakulását, 

szükség szerint a tartás javítását, korrekcióját.  

A tantárgy terápiás célja, hogy az enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatal kondicionális, 

koordinációs képességei és mozgásos cselekvésbiztonsága folyamatosan fejlődjék, erősítve a 

szocializációs, rehabilitációs folyamatokat, esélyt teremtve a munka világában való 

helytállásra. 

 

Hangsúlyossá válik a munkavállaláshoz szükséges fizikai kondíció és az egésztudatosság 

beépülése a személyiségvonások rendszerébe, a motoros aktivitásban vezető szerephez jut a 

rekreativitás, a szabadidős fizikai tevékenység. Középfokú oktatásban részesülő enyhén értelmi 

fogyatékos fiatalok tehetséggondozásának egyik fő terepe a versenysport. 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az anyanyelvi kommunikáció – a 

beszédértés és a beszédprodukció fejlesztése terén, a testnevelésórákon, vagy szabadős 

sporttevékenységek keretében számos alkalom kínálkozik az auditíven érzékelt beszéd 

megértésére és a megértettek alkalmazására.  

A matematikai kompetencia fejlesztése indirekt módon, transzferhatások révén, 

funkcionális képességek, az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet fejlesztésével 

valósul meg. 

A természettudományos kompetencia a mindennapi élet természettudományi 

műveltségeként, egészségvédelmi, betegség- és baleset-megelőzési ismeretekként van jelen a 

testnevelés órákon.  

A kiemelt fejlesztési feladatok közül az erkölcsi, az önismereti, a másokért való 

felelősségvállalás fejlesztése valósulhat meg egyértelműen, de áttételesen szinte valamennyi 

nevelési célnak megfeleltethető a tantárgy. 

 

 

9–10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 
Órakeret 

72 óra 

Előzetes tudás 
Bemelegítési technikák alkalmazása. 

Négy-nyolc ütemű gyakorlatok végrehajtása. 

Függeszkedés bordásfalon, kötélen, gyűrűn. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. 

Testépítés természetes eszközökkel, egészségvédelemmel. 

Biomechanikailag helyes testtartás fenntartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Fejlesztési követelmények 

 Minőségelvű motoros tevékenységek tökéletesítése. 

 Sportági tevékenységre épülő kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztés. 

 Vízi biztonság megteremtése, a víz, mint az egyik őselem 

gyógyhatásainak tudatosítása. 

 

Ismeretek 

 A fittség és az edzettség kritériumai. 

 A terhelés élettani és pszichés értelmezése. 

 A nyolc évfolyamon tanultak elmélyítése, készségszintre 

emelése. 

 Gimnasztika. 

 Egyensúly-gyakorlatok. 

 Küzdő gyakorlatok. 

 Zenére végzett gyakorlatok. 

 Légzőgyakorlatok. 

 

Tanulói tevékenység  

Differenciált, egyéni edzésterv készítése – segítséggel. 

Négy-nyolc ütemű szabadgyakorlatok szer nélkül és tornaszerekkel 

(labda, kötél, gyűrű, zsámoly, tornapad). 

Tornaszereken történő célirányos mozgások: függeszkedések, 

mászások. 

Önállóan végzett bemelegítés (8-10 gyakorlatnyi). 

Bemelegítő mozgásanyag tervezése és kivitelezése. 

Biomechanikailag helyes testtartás fenntartása. 

Testépítés – minden izomcsoport harmonikus fejlesztése a gerinc és 

az ízületek védelmével. 

Tesztek, felmérések kizárólag diagnosztikus célzattal: 

 motoros (Cooper), 

 kardio-respiratorikus, 

 állóképesség, 

 erő, 

 izomerő, 

 állóképesség, 

 testösszetétel. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Döntési képesség. 

Térkihasználási képesség. 

Transzferhatások. 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

anyanyelv kifejező, 

informáló, felhívó 

funkcióinak 

alkalmazása közlés, 

megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Speciális kifejezések az edzésekkel kapcsolatban. 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 
Órakeret 

124 óra 

Előzetes tudás 

Alakzatváltozásokban való együttműködés.  

Egyensúly-gyakorlatok végrehajtása egyensúlyvesztés nélkül.  

Erőfeszítésre és kitartásra való képesség fejlesztése. 

A tanult mozgáselemek önálló végrehajtása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Természetes mozgásformák továbbfejlesztése. 

Sportágak technikai elemek megismerése. 

Célorientált motoros tevékenység kialakítása, gondolkodás, kreativitást 

fejlesztő motoros tanulás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Térbeli és energiabefektetésre vonatkozó tudatosság 

fejlesztése. 

 Tudatos helyzetfelismerő és feladatmegoldó képességek 

fejlesztése. 

 

Ismeretek 

 Új sportági ismeretek és rendszerek alapjai. 

 Mozgásos tapasztalatszerzés a néptánc, a történelmi táncok, a 

társastánc és modern mozgáselemek tárából. 

 Rendgyakorlatok. 

 Torna. 

 Támaszgyakorlatok. 

 Mászás, vándormászás.  

 Függeszkedés, lendülés. 

 Guruló átfordulás előre-hátra, tigrisbukfenc. 

 Atlétikai elemek: 

 Járások, futások, dobások, ugrások, lökések, 

hajítások. 

 Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, változó iramú 

állórajttal. 

 Tánc: népi és régi stílusú táncok, új stílusú táncok, sport 

jellegű táncok megismerése. 

 Úszás. 

 A vízből mentés elemi szabályai. 

 

Tanulói tevékenység  

Természetes mozgások végrehajtása (sportág-specifikus jelleggel). 

Technikai és taktikai elemek véghezvitele (egyéni szintű) cselekvési 

biztonsággal. 

Szervezést elősegítő gyakorlatok: rendgyakorlatok, alakzatok 

felvétele, menetelések, ellenvonulások, nyitódások, zárkózás, 

szakadozások. 

Térköz, távköz, takarás, igazodás, testfordulatok adott irányokba 

járás közben. 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

anyanyelv kifejező, 

informáló, felhívó 

funkcióinak 

alkalmazása közlés, 

megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 

 

Erkölcstan: 

versenyszellem, 

nyertes elismerése, 

szabályok betartása. 



 

 

Nyitódás, felzárkózás, felfejlődés, szakadozás. 

Soralkotások egyes és többes vonalban, oszlopban menetelés 

alakzatfelvétellel. 

Támaszgyakorlatok, függés és egyensúly-gyakorlatok talajon, 

padon, tornaszekrényen, gerendán, gyűrűn, bordásfalon. 

Mászás kötélen, vándormászás bordásfalon. 

Függeszkedés, lendülés, lengés, hintázás tornaszereken. 

Guruló átfordulás előre-hátra, tigrisbukfenc gyakorlása. 

Járások, futások, dobások, ugrások, lökések, hajítások. 

Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, változó iramú állórajttal, 

verseny, időmérés. 

Tudatos, gyakorlati alapú tapasztalatszerzés a hazai és külföldi 

sportjátékok technikai és taktikai készletéből. 

Tánc, művészeti előadás és más mozgásformák alkalmazása az 

önreflexió és önkifejezés érdekében. 

Tánctanítás, tutorálás mozgásos programokban, gyakorlatokban. 

Úszás: gyors-, mell-, hátúszás saját tempóban, a pillangóúszás 

elemei, indulási és beérkezési technikák, vízi sportjátékok. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Instrukcióra gyors, pontos reagálás képessége. 

Imitációs és elemző képesség. 

Alkalmazkodási képesség. 

A mozgás örömének átélése. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Balesetvédelemmel és baleset-megelőzéssel kapcsolatos fogalmak, 

támasz, átfordulás, tigrisbukfenc, ugróerő, lendület, gyorsítás, lassítás, 

rajtolás, átlépő technika, hajítás, dobás, lökés, vetés, start, fejes, forduló, a 

vízből mentés fogalomtára. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Játék 
Órakeret 

72 óra 

Előzetes tudás 

A játékok, feladatok szakszavainak értelmezése és azoknak megfelelő 

cselekvés. 

A labda céltudatos irányítása. 

A sportjátékok szabályainak betartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Együttműködés, kooperáció elősegítése. 

Versenyszellem és a sportszerűség kialakítása és fenntartása. 

Élethosszig űzhető szabadidős tevékenységek megismertetése és 

megkedveltetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Személyes és társas folyamatok pozitív alakítása a 

megismerésben, az értékelésben, az asszertivitásban, a 

sportszerűségben és a sikerorientáltságban. 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

anyanyelv kifejező, 

informáló, felhívó 



 

 

 Testnevelési és sportjátékok stratégiai és taktikai elemeinek 

megismerése, szabályainak rendszere, szabálykövetés és 

kritikai értelmezés. 

 Csapatépítés. 

 Sportági előkészítő kreativitás és kooperativitás fejlesztése. 

 Inklúzióra, társadalmi integrációra előkészítés, érzékenyítés. 

 Érzelmek és motivációk szabályozásának megvalósítása. 

 Játékszabályok által döntésképesség és szabálytudat 

kialakítása. 

 Élményszerűség és öröm érzékeltetése a társas 

játéktevékenységben. 

 Személyes és társas folyamatok megélése. 

 A konfliktuskezelés ismerete és gyakorlata. 

 

Ismeretek 

 Dobó- és elfogójátékok. 

 Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel. 

 Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés védővel szemben. 

 Átadások helyben és mozgás közben. 

 Célba rúgó és célba dobó játékok. 

 Kosárlabda. 

 Labdarúgás. 

 Röplabda. 

 Kézilabda. 

 Küzdősportok (judo) – önvédelemi megközelítéssel. 

 Szabadidős teremjátékok. 
 

Tanulói tevékenység  

Dobó és elfogó játékok játszása. 

Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel (kidobós).  

Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés védővel szemben, átadások 

helyben és mozgás közben, célba rúgó és célba dobó játékok. 

Küzdősportok (judo) – önvédelemi megközelítéssel (esések, 

gurulások, szabadulások). 

Szabadidős teremjátékok: gombfoci, asztali foci, darts, asztalitenisz, 

asztali hoki. 

Preventív játékok és tevékenységek vízben. 

Élethosszig végezhető szabadidős tevékenységek értése és 

reprodukciója. 

Tanulói kreativitásra alapozó motoros játékok. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Szabálytudat. 

Kooperativitás. 

Asszertivitás. 

Kudarc és győzelem sportszerű megélése. 

funkcióinak 

alkalmazása közlés, 

megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékok neve és szabályai, büntetődobás, büntetőrúgás, oldal-bedobás, 

sarokrúgás, szerelés, becsúsztatás, ívelés, feladás, sáncolás, csatár, 

középpályás, védő, kapus, kapáslövés, önvédelem, esés, gurulás, 

szabadulás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Versenyzés 
Órakeret 

72 óra 

Előzetes tudás 
Együttműködés a csapattársakkal, versenytárssal. 

Az egyszerűsített sportági versenyszabályok betartása. 

A labdakezelési ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók képessé tétele egyszerűsített szabályokkal zajló 

versenyzésre: sor- és váltóversenyek, illetve egyszerűsített sportági 

versenyek esetében. 

Olimpikonok, paralimpikonok tiszteletére nevelés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Sportági versenyek, versenytapasztalatok megszerzése a 

diáksport, élsport és szabadidősport terén. 

 Sportszerűség fogalmi jelentésének ismerete.  

 Az olimpia- és sporttörténet nagy alakjai, emblematikus 

személyiségei, híres magyar és nemzetközi sportolók 

megismertetése a múltból és a jelenből. 

 Példakép (választás, a választás megindokolása).  

 

Ismeretek 

 Egyénileg, párban és csoportosan végrehajtott 

versenyfeladatok, a sportági versenyek szabályainak, 

technikájának és taktikájának elemei. 

 Sorversenyek. Váltóversenyek. Futóiskola. Ugróiskola. 

Dobóversenyek. Kötélugró verseny. Kosárra dobó verseny. 

Labdavezetési verseny. Kidobó játék. Labdarúgás, 

kosárlabda, kézilabda, zsinórlabda játékok szabályainak 

megismerése. 

 Népi gyermek versenyjátékok, versenyfeladatok. 

 Küzdősportok elemei. 

 Az olimpiák története – sportidolok, paralimpia. 

 

Tanulói tevékenység 

Sportági versenyek – szükség szerinti egyszerűsített szabályokkal – 

gyakorlása. Váltóversenyek. 

Futóiskola – futóversenyek (gyors, kitartó, gát, staféta). 

Ugróiskola – magas-, távolugrás. 

Dobóversenyek (célba, távba különféle eszközökkel). 

Sorversenyek. Váltóversenyek. Futóiskola. Ugróiskola. 

Dobóversenyek. Kötélugró verseny. Kosárra dobó verseny. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

viszonyszavak; a 

versenyekhez, 

sporthoz kapcsolódó 

szakkifejezések 

tartalma, 

szókincsbővítés. 

 

Informatika: képek, 

eredmények keresése 

honlapokon. 

 

Erkölcstan: önismeret 

– testi és lelki 

egészség. 



 

 

Labdavezetési verseny. Kidobó játék. Labdarúgás, kosárlabda, 

kézilabda, zsinórlabda játékok szabályszerű, csapatok közötti 

játéka. 

Népi gyermek versenyjátékok, versenyfeladatok (bigézés, 

karikahajtás, dióleső, tojásba vágás, csizmadobáló). 

Úszóverseny egyszerűsített szabályokkal. 

Küzdősportok elemei – birkózás, keleti küzdősportok elemei. 

Sor- és váltóversenyek szabályainak ismerete és betartása.  

Egyszerűsített sportági versenyek ismerete és végrehajtása az írott 

és íratlan sportszerűségi szabályok betartásával. 

Példakép keresése híres magyar és nemzetközi sportolók és 

csapatok közül (képek, eredmények, versenyek látogatása, kulturált 

szurkolás). 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Szabálykövetés, szabálytartás. 

Egészséges versenyszellem. 

Kooperáció. 

Koordináció. 

Döntési és reagáló képesség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A játékok neve és szabályai; erőszakos, kíméletes, sportszerű, „fair 

play”, esélyegyenlőség, teljesítmény, olimpikon, paralimpia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

A gyakorolt mozgáselemek, szabadidős tevékenységek ismerete. 

Egyszerű relaxációs gyakorlatok irányítás melletti elvégzése. 

Az egészséges életmód alapelemeinek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egészségfejlesztő mozgásos tevékenységformákra, 

egészségtudatosságra nevelés. 

Relaxációs gyakorlatok, mint az önsegítés eszközeinek tudatosítása. 

Higiénés ismeretek tudatos alkalmazására nevelés. 

A szabad levegőn végzett sportok egészségmegőrző szerepe. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Igénykeltés a mozgásban gazdag életformára; a terhelés 

alakítására és kontrolljára való képesség kialakítása. 

 Optimális testtömeg és fittség paramétereinek kialakítása 

és/vagy fenntartása. 

 A relaxáció és stresszoldás mint a lelki egészség 

megőrzésének egyik eszköze. 

 Életviteli alapelvek és szokásrendszerek: étrend, bioritmus, 

higiénia, médiatudatosság, szenvedélybetegségek hatásai a 

Magyar nyelv és 

irodalom: gyermek- és 

ifjúsági irodalmi 

alkotások az egészség-

betegség témaköréből. 



 

 

testi-lelki egészségre. 

 Primer prevenció és az életvezetés kapcsolatrendszere: 

szokások, egészségfejlesztés, egészségtudatosság. 

 Egyéni felelősség és döntés az egészséges életvitel és a 

szabadidős tevékenységek megvalósításában. 

 Biztonság és környezettudatosság. 

 Rendszeres testmozgás, sport egészségmegőrző hatása. 

 Önkontroll, önuralom. 

 Szabad térben végzett gyakorlatok végrehajtásának 

képessége – a védő-óvó intézkedések ismerete és gyakorlata 

(napsugárzás, kullancs, időjárásnak megfelelő ruházat). 

 A könnyített testnevelés individuális lehetőségének 

megteremtése.  

 A tanulók betegségtudatának, félénkségének, esetleges 

gátlásainak mérséklése, oldása egyéni sikerhez juttatásukkal. 
 

Ismeretek 

 Otthon is végezhető testgyakorlatok. 

 Táncok különféle műfajai. 

 Testi higiéné tartalmi elemei és azok mindennapi gyakorlata. 

 Relaxációs gyakorlatok. 

 Egészséges életmód alapelemei – étkezés, ruházat, pihenés, 

mozgás, a káros anyagok kerülése, betegségek megelőzése, 

prevenció, védőoltások szerepe. 

 Természetben űzhető sportok (balesetvédelem: 

kullancsveszély, a nap káros sugarai elleni védelem 

elsajátítása). 

 Kerékpározás, görkorcsolyázás. 

 Úszás természetes vizekben – csak engedélyezett és kijelölt 

helyen. 

 Könnyített testnevelés. 
 

Tanulói tevékenység  

Egészségfejlesztő motoros tevékenységformák – egyénileg, párban, 

csapatban. 

Otthon is végezhető testgyakorlatok (aerobic, talajtorna). 

Relaxációs gyakorlatok: légzőgyakorlatok, figyelemösszpontosító és 

lazító testtartások. 

Természetben űzhető sportok: labdajátékok, futóversenyek, túra, 

kocogás, tájfutás – balesetvédelem: kullancsveszély, a nap káros 

sugarai elleni védelem rendszeres elvégzése (krémezés, ruházat, 

ellenőrzés). 

Kerékpározás, görkorcsolyázás. 

Úszás természetes vizekben – csak engedélyezett és kijelölt helyen. 

Könnyített testnevelés: a tanulók egyéni állapotához, 

elváltozásaihoz igazodó gyakorlatok (a gyógytestnevelővel való 



 

 

konzultáció szerint, a tantervben foglalt, nem ellenjavallt 

gyakorlatok, feladatok végrehajtása). 

Testtartás-javító gyakorlatok: preventív és korrigáló feladatok 

megoldása sporteszközök alkalmazásával. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Egészségtudatosság. 

Mozgásigény. 

A körülményekhez való alkalmazkodás. 

A természet szeretete, fenntartható fejlődés. 

Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

Higiéné, relaxáció, edzettség, fittség, túra, bioritmus, gyógytestnevelés, 

korrekció, napsugárzás, UV-A és UV-B, kullancs, médiatudatosság, 

prevenció, drog, önuralom, önkontroll, testtartás, tájfutás, tájoló, térkép, 

terep, önkarbantartás, tréning, örömtréning. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Menet- és ütemtartás, hosszabb távú egyenletes, lassú futás. 

Hatékony mozgásszabályozás, két-három mozgáselem összekapcsolása a 

gyakorlatok során, a tanuló a gyakorolt mozgáselemeket, sportágakat 

szabad térben, más körülmények között is tudja alkalmazni. 

A szergyakorlatokat képessége szerint képes teljesíteni, önállóan 

végrehajtani. 

Ugróerő és súlypont emelkedésének tudatos szabályozása. 

A tánc és a közös mozgás élményének élvezete. 

A tanuló képes önállóan bemelegíteni. 

Képes a sportot életritmusába beépíteni.  

Képes legalább egy úszásnemet biztonságosan művelni. 

Versenyjátékok, versenyfeladatok szakszavait értelmezni, és azoknak 

megfelelően cselekedni. 

A tanuló képes a labdát céltudatosan irányítani. 

Képes a labda- és sportjátékok szabályait betartani, a csapatszerepeket 

felismerni. 

A szabályok betartásával aktívan részt tud venni a közös játékokban, 

versenyekben. 

Higiénés ismereteit rutinszerűen alkalmazza saját életterében. 

A relaxációs gyakorlatokat önsegítő rendszerében képes alkalmazni, 

nyugalmi és stresszhelyzetben szokásrendszerébe integrálni az 

egészségtudatos magatartásformákat. 

 

 

11–12. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 
Órakeret 

68 óra 

Előzetes tudás 
Bemelegítési technikák alkalmazása. 

Négy-nyolc ütemű gyakorlatok végrehajtása. 

Függeszkedés bordásfalon, kötélen, gyűrűn. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. 

Testépítés természetes eszközökkel, egészségvédelemmel. 

Biomechanikailag helyes testtartás fenntartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Minőségelvű motoros tevékenységek tökéletesítése. 

 Sportági tevékenységre épülő kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztés. 

 Vízi biztonság megteremtése, a víz, mint az egyik őselem 

gyógyhatásainak tudatosítása. 

 

Ismeretek 

 A fittség és az edzettség kritériumai. 

 A terhelés élettani és pszichés értelmezése. 

 A nyolc évfolyamon tanultak elmélyítése, készségszintre 

emelése. 

 Gimnasztika. 

 Egyensúly-gyakorlatok. 

 Küzdő gyakorlatok. 

 Zenére végzett gyakorlatok. 

 Légzőgyakorlatok. 

 

Tanulói tevékenység  

Differenciált, egyéni edzésterv készítése – segítséggel. 

Négy-nyolc ütemű szabadgyakorlatok szer nélkül és tornaszerekkel 

(labda, kötél, gyűrű, zsámoly, tornapad). 

Tornaszereken történő célirányos mozgások: függeszkedések, 

mászások. 

Önállóan végzett bemelegítés (8-10 gyakorlatnyi). 

Bemelegítő mozgásanyag tervezése és kivitelezése. 

Biomechanikailag helyes testtartás fenntartása. 

Testépítés – minden izomcsoport harmonikus fejlesztése a gerinc és 

az ízületek védelmével. 

Tesztek, felmérések kizárólag diagnosztikus célzattal: 

 motoros (Cooper), 

 kardio-respiratorikus, 

 állóképesség, 

 erő, 

 izomerő, 

 állóképesség, 

 testösszetétel. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Döntési képesség. 

Térkihasználási képesség. 

transzferhatások. 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

anyanyelv kifejező, 

informáló, felhívó 

funkcióinak 

alkalmazása közlés, 

megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Speciális kifejezések az edzésekkel kapcsolatban. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 
Órakeret 

120 óra 

Előzetes tudás 

Alakzatváltozásokban való együttműködés.  

Egyensúly-gyakorlatok végrehajtása egyensúlyvesztés nélkül.  

Erőfeszítésre és kitartásra való képesség fejlesztése. 

A tanult mozgáselemek önálló végrehajtására. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Természetes mozgásformák továbbfejlesztése. 

Sportágak technikai elemeinek megismerése. 

Célorientált motoros tevékenység kialakítása, gondolkodást, kreativitást 

fejlesztő motoros tanulás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Térbeli és energiabefektetésre vonatkozó tudatosság 

fejlesztése. 

 Tudatos helyzetfelismerő és feladatmegoldó képességek 

fejlesztése. 

 

Ismeretek 

 Új sportági ismeretek és rendszerek alapjai. 

 Mozgásos tapasztalatszerzés a néptánc, a történelmi táncok, a 

társastánc és modern mozgáselemek tárából. 

 Rendgyakorlatok. 

 Torna. 

 Támaszgyakorlatok. 

 Mászás, vándormászás.  

 Függeszkedés, lendülés. 

 Guruló átfordulás előre-hátra, tigrisbukfenc. 

 Atlétikai elemek: 

 Járások, futások, dobások, ugrások, lökések, 

hajítások. 

 Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, változó iramú 

állórajttal. 

 Tánc: népi és régi stílusú táncok, új stílusú táncok, sport 

jellegű táncok megismerése. 

 Úszás. 

 A vízből mentés elemi szabályai. 

 

Tanulói tevékenység  

Természetes mozgások végrehajtása (sportág-specifikus jelleggel). 

Technikai és taktikai elemek véghezvitele (egyéni szintű) cselekvési 

biztonsággal. 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

anyanyelv kifejező, 

informáló, felhívó 

funkcióinak 

alkalmazása közlés, 

megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 

 

Erkölcstan: 

versenyszellem, 

nyertes elismerése, 

szabályok betartása. 



 

 

Szervezést elősegítő gyakorlatok: rendgyakorlatok, alakzatok 

felvétele, menetelések, ellenvonulások, nyitódások, zárkózás, 

szakadozások. 

Térköz, távköz, takarás, igazodás, testfordulatok adott irányokba 

járás közben. 

Nyitódás, felzárkózás, felfejlődés, szakadozás. 

Soralkotások egyes és többes vonalban, oszlopban menetelés 

alakzatfelvétellel. 

Támaszgyakorlatok, függés- és egyensúly-gyakorlatok talajon, 

padon, tornaszekrényen, gerendán, gyűrűn, bordásfalon. 

Mászás kötélen, vándormászás bordásfalon. 

Függeszkedés, lendülés, lengés, hintázás tornaszereken. 

Guruló átfordulás előre-hátra, tigrisbukfenc gyakorlása. 

Járások, futások, dobások, ugrások, lökések, hajítások. 

Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, változó iramú állórajttal, 

verseny, időmérés. 

Tudatos, gyakorlati alapú tapasztalatszerzés a hazai és külföldi 

sportjátékok technikai és taktikai készletéből. 

Tánc, művészeti előadás és más mozgásformák alkalmazása az 

önreflexió és önkifejezés érdekében. 

Tánctanítás, tutorálás mozgásos programokban, gyakorlatokban. 

Úszás: gyors-, mell-, hátúszás saját tempóban, a pillangóúszás 

elemei, indulási és beérkezési technikák, vízi sportjátékok. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Instrukcióra gyors, pontos reagálás képessége. 

Imitációs és elemző képesség. 

Alkalmazkodási képesség. 

A mozgás örömének átélése. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Balesetvédelemmel és baleset-megelőzéssel kapcsolatos fogalmak, 

támasz, átfordulás, tigrisbukfenc, ugróerő, lendület, gyorsítás, lassítás, 

rajtolás, átlépő technika, hajítás, dobás, lökés, vetés, start, fejes, forduló, a 

vízből mentés fogalomtára. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Játék 
Órakeret 

68 óra 

Előzetes tudás 

A játékok, feladatok szakszavainak értelmezése és azoknak megfelelő 

cselekvés. 

A labda céltudatos irányítása. 

A sportjátékok szabályainak betartása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Együttműködés, kooperáció elősegítése. 

Versenyszellem és a sportszerűség kialakítása és fenntartása. 

Élethosszig űzhető szabadidős tevékenységek megismertetése és 

megkedveltetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Fejlesztési követelmények 

 Személyes és társas folyamatok pozitív alakítása a 

megismerésben, az értékelésben, az asszertivitásban, a 

sportszerűségben és a sikerorientáltságban. 

 Testnevelési és sportjátékok stratégiai és taktikai elemeinek 

megismerése, szabályainak rendszere, szabálykövetés és 

kritikai értelmezés. 

 Csapatépítés. 

 Sportági előkészítő kreativitás és kooperativitás fejlesztése. 

 Inklúzióra, társadalmi integrációra előkészítés, érzékenyítés. 

 Érzelmek és motivációk szabályozásának megvalósítása. 

 Játékszabályok által döntésképesség és szabálytudat 

kialakítása. 

 Élményszerűség és öröm érzékeltetése a társas 

játéktevékenységben. 

 Személyes és társas folyamatok megélése. 

 A konfliktuskezelés ismerete és gyakorlata. 

 

Ismeretek 

 Dobó és elfogó játékok. 

 Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel. 

 Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés védővel szemben. 

 Átadások helyben és mozgás közben. 

 Célba rúgó és célba dobó játékok. 

 Kosárlabda. 

 Labdarúgás. 

 Röplabda. 

 Kézilabda. 

 Küzdősportok (judo) – önvédelemi megközelítéssel. 

 Szabadidős teremjátékok. 
 

Tanulói tevékenység  

Dobó és elfogó játékok játszása. 

Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel (kidobós).  

Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés, védővel szemben, átadások 

helyben és mozgás közben, célba rúgó és célba dobó játékok. 

Küzdősportok (judo) – önvédelemi megközelítéssel (esések, 

gurulások, szabadulások). 

Szabadidős teremjátékok: gombfoci, asztali foci, darts, asztalitenisz, 

asztali hoki. 

Preventív játékok és tevékenységek vízben. 

Élethosszig végezhető szabadidős tevékenységek értése és 

reprodukciója. 

Tanulói kreativitásra alapozó motoros játékok. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Szabálytudat. 

Kooperativitás. 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

anyanyelv kifejező, 

informáló, felhívó 

funkcióinak 

alkalmazása közlés, 

megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 



 

 

Asszertivitás. 

Kudarc és győzelem sportszerű megélése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékok neve és szabályai, büntetődobás, büntetőrúgás, oldal-bedobás, 

sarokrúgás, szerelés, becsúsztatás, ívelés, feladás, sáncolás, csatár, 

középpályás, védő, kapus, kapáslövés, önvédelem, esés, gurulás, 

szabadulás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Versenyzés 
Órakeret 

68 óra 

Előzetes tudás 
Együttműködés a csapattársakkal, versenytárssal. 

Az egyszerűsített sportági versenyszabályok betartása. 

A labdakezelési ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók képessé tétele egyszerűsített szabályokkal zajló versenyzésre: 

sor- és váltóversenyek, illetve egyszerűsített sportági versenyek 

esetében. 

Olimpikonok, paralimpikonok tiszteletére nevelés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Sportági versenyek, versenytapasztalatok megszerzése a 

diáksport, élsport és szabadidősport terén. 

 Sportszerűség fogalmi jelentésének ismerete.  

 Az olimpia- és sporttörténet nagy alakjai, emblematikus 

személyiségei, híres magyar és nemzetközi sportolók 

megismertetése a múltból és a jelenből. 

 Példakép (választás, a választás megindokolása).  

 

Ismeretek, indoklások 

 Egyénileg, párban és csoportosan végrehajtott 

versenyfeladatok, a sportági versenyek szabályainak, 

technikájának és taktikájának elemei. 

 Sorversenyek. Váltóversenyek. Futóiskola. Ugróiskola. 

Dobóversenyek. Kötélugró verseny. Kosárra dobó verseny. 

Labdavezetési verseny. Kidobó játék. Labdarúgás, 

kosárlabda, kézilabda, zsinórlabda játékok szabályainak 

megismerése. 

 Népi gyermek versenyjátékok, versenyfeladatok. 

 Küzdősportok elemei. 

 Az olimpiák története – sportidolok, paralimpia. 

 

Tanulói tevékenység 

Sportági versenyek – szükség szerinti egyszerűsített szabályokkal – 

gyakorlása. Váltóversenyek. 

Futóiskola – futóversenyek (gyors, kitartó, gát, staféta). 

Ugróiskola – magas-, távolugrás. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

viszonyszavak; a 

versenyekhez, sporthoz 

kapcsolódó 

szakkifejezések 

tartalma, 

szókincsbővítés. 

 

Informatika: képek, 

eredmények keresése 

honlapokon. 

 

Erkölcstan: önismeret – 

testi és lelki egészség. 



 

 

Dobóversenyek (célba, távba különféle eszközökkel). 

Sorversenyek. Váltóversenyek. Dobóversenyek. Kötélugró verseny. 

Kosárra dobó verseny. Labdavezetési verseny. Kidobó játék. 

Labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, zsinórlabda játékok 

szabályszerű, csapatok közötti játéka. 

Népi gyermek versenyjátékok, versenyfeladatok (bigézés, 

karikahajtás, dióleső, tojásba vágás, csizmadobáló). 

Úszóverseny egyszerűsített szabályokkal. 

Küzdősportok elemei – birkózás, keleti küzdősportok elemei. 

Sor- és váltóversenyek szabályainak ismerete és betartása.  

Egyszerűsített sportági versenyek ismerete és végrehajtása az írott 

és íratlan sportszerűségi szabályok betartásával. 

Példakép keresése híres magyar és nemzetközi sportolók és 

csapatok közül (képek, eredmények, versenyek látogatása, kulturált 

szurkolás). 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Szabálykövetés, szabálytartás. 

Egészséges versenyszellem. 

Kooperáció. 

Koordináció. 

Döntési és reagáló képesség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A játékok neve és szabályai; erőszakos, kíméletes, sportszerű, „fair play”, 

esélyegyenlőség, teljesítmény, olimpikon, paralimpia. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
A gyakorolt mozgáselemek, szabadidős tevékenységek ismerete. 

Egyszerű relaxációs gyakorlatok irányítás melletti elvégzése. 

Az egészséges életmód alapelemeinek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egészségfejlesztő mozgásos tevékenységformákra, 

egészségtudatosságra nevelés. 

Relaxációs gyakorlatok, mint az önsegítés eszközeinek tudatosítása. 

Higiénés ismeretek tudatos alkalmazására nevelés. 

A szabad levegőn végzett sportok egészségmegőrző szerepe. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Igénykeltés a mozgásban gazdag életformára; a terhelés 

alakítására és kontrolljára való képesség kialakítása. 

 Optimális testtömeg és fittség paramétereinek kialakítása 

és/vagy fenntartása. 

 A relaxáció és stresszoldás mint a lelki egészség 

megőrzésének egyik eszköze. 

 Életviteli alapelvek és szokásrendszerek: étrend, bioritmus, 

Magyar nyelv és 

irodalom: gyermek- és 

ifjúsági irodalmi 

alkotások az egészség-

betegség témaköréből. 



 

 

higiénia, médiatudatosság, szenvedélybetegségek hatásai a 

testi-lelki egészségre. 

 Primer prevenció és az életvezetés kapcsolatrendszere: 

szokások, egészségfejlesztés, egészségtudatosság. 

 Egyéni felelősség és döntés az egészséges életvitel és a 

szabadidős tevékenységek megvalósításában. 

 Biztonság és környezettudatosság. 

 Rendszeres testmozgás, a sport egészségmegőrző hatása. 

 Önkontroll, önuralom. 

 Szabad térben végzett gyakorlatok végrehajtásának 

képessége – a védő-óvó intézkedések ismerete és gyakorlata 

(napsugárzás, kullancs, időjárásnak megfelelő ruházat). 

 A könnyített testnevelés individuális lehetőségének 

megteremtése.  

 A tanulók betegségtudatának, félénkségének, esetleges 

gátlásainak mérséklése, oldása egyéni sikerhez juttatásukkal. 
 

Ismeretek 

 Otthon is végezhető testgyakorlatok. 

 Táncok különféle műfajai. 

 Testi higiéné tartalmi elemei és azok mindennapi gyakorlata. 

 Relaxációs gyakorlatok. 

 Egészséges életmód alapelemei – étkezés, ruházat, pihenés, 

mozgás, a káros anyagok kerülése, betegségek megelőzése, 

prevenció, védőoltások szerepe. 

 Természetben űzhető sportok (balesetvédelem: 

kullancsveszély, a nap káros sugarai elleni védelem 

elsajátítása). 

 Kerékpározás, görkorcsolyázás. 

 Úszás természetes vizekben – csak engedélyezett és kijelölt 

helyen. 

 Könnyített testnevelés. 
 

Tanulói tevékenység  

Egészségfejlesztő motoros tevékenységformák – egyénileg, párban, 

csapatban. 

Otthon is végezhető testgyakorlatok (aerobic, talajtorna). 

Relaxációs gyakorlatok: légzőgyakorlatok, figyelemösszpontosító és 

lazító testtartások. 

Természetben űzhető sportok: labdajátékok, futóversenyek, túra, 

kocogás, tájfutás – balesetvédelem: kullancsveszély, a nap káros 

sugarai elleni védelem rendszeres elvégzése (krémezés, ruházat, 

ellenőrzés). 

Kerékpározás, görkorcsolyázás. 

Úszás természetes vizekben – csak engedélyezett és kijelölt helyen. 

Könnyített testnevelés: a tanulók egyéni állapotához, 

elváltozásaihoz igazodó gyakorlatok (a gyógytestnevelővel való 



 

 

konzultáció szerint, a tantervben foglalt, nem ellenjavallt 

gyakorlatok, feladatok végrehajtása). 

Testtartás-javító gyakorlatok: preventív és korrigáló feladatok 

megoldása sporteszközök alkalmazásával. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Egészségtudatosság, 

Mozgásigény, 

A körülményekhez való alkalmazkodás, 

A természet szeretete, fenntartható fejlődés. 

Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

Higiéné, relaxáció, edzettség, fittség, túra, bioritmus, gyógytestnevelés, 

korrekció, napsugárzás, UV-A és UV-B, kullancs, médiatudatosság, 

prevenció, drog, önuralom, önkontroll, testtartás, tájfutás, tájoló, térkép, 

terep, önkarbantartás, tréning, örömtréning. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Menet- és ütemtartás, hosszabb távú egyenletes, lassú futás. 

Hatékony mozgásszabályozás, két-három mozgáselem összekapcsolása a 

gyakorlatok során; a tanuló képes a gyakorolt mozgáselemeket, 

sportágakat szabad térben, más körülmények között is alkalmazni. 

A szergyakorlatokat képessége szerint képes teljesíteni, önállóan 

végrehajtani. 

Ugróerő és súlypont emelkedésének tudatos szabályozása. 

A tánc és a közös mozgás élményének élvezete. 

A tanuló képes önállóan bemelegíteni. 

Képes a sportot életritmusába beépíteni.  

Képes legalább egy úszásnemet biztonságosan művelni. 

Képes versenyjátékok, versenyfeladatok szakszavait értelmezni, és 

azoknak megfelelően cselekedni. 

Képes a labdát céltudatosan irányítani. 

Képes a labda- és sportjátékok szabályait betartani, a csapatszerepeket 

felismerni. 

Képes a szabályok betartásával aktívan részt venni a közös játékokban, 

versenyekben. 

Higiénés ismereteit rutinszerűen alkalmazza saját életterében. 

A relaxációs gyakorlatokat önsegítő rendszerében képes alkalmazni, 

nyugalmi és stresszhelyzetben szokásrendszerébe integrálni az 

egészségtudatos magatartásformákat. 

 

 



 

 

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA 
9–12. évfolyam 

 

 

Az osztályfőnöki órák sajátos szerepet töltenek be a tantárgyak rendszerében. Tartalmaik, 

tevékenységeik közvetlenül szolgálják a nevelést, mintegy szintetizálva az egyes tantárgyakban 

közvetített fejlesztési, nevelési célokat, az iskolai nevelési folyamatot, lehetőséget biztosítva a 

tanítási órákon elsajátítottak elmélyítésére, aktualizálására, a tudásanyagnak 

értékmozzanatokkal történő felruházására. 

Az osztályfőnöki óra az osztályfőnöki tevékenység tanórai kereteként, tematizáltan 

segíti a tanulók megismerését, az egyéni sajátosságokhoz illeszkedő személyiségfejlesztést. 

Célja fejleszteni – a konkrét tapasztalatok és élmények feldolgozásával, értelmezésével 

– a szociabilitást, a testi-lelki harmóniát, a tanulók társas, egyéni és iskolai kapcsolatát, a 

szabálytudatot. Hozzájárulni – az egyéni szükségletek mentén – az énkép, az önértékelés 

alakításához, a közösen kialakított magatartási és viselkedési szokások elsajátításához, az 

önbizalom, az öntudatos és a környezetért is felelős magatartás, a világgal szembeni pozitív 

beállítódás, a demokrácia tisztelete, a tolerancia, az őszinte kommunikáció, az értelmes 

kockázatvállalás attitűdjeinek kialakulásához. 

Feladata, hogy erősítse – a terápiás eljárások alkalmazásával – az önismeretet, az 

önelfogadást és az önfejlesztést. Biztosítsa a szociális érzékenység légkörét, a konfliktusok 

kezelésének konkrét megoldását helyzetgyakorlatokon, megélt, átélt élményeken keresztül. 

Tudatosítsa az értékek védelmével kapcsolatos felelősséget, keresse a közvetlen környezet 

humán értékeit.  

Adjon képet a serdülőkor testi-lelki változásairól – tudatosítsa a saját élményeket, 

véleményeket. 

Alakítson ki riportok, filmek, cikkek, tanulmányok értelmezésével, megvitatásával – 

saját élmény eseti bekapcsolásával – pontos képzetet és viszonyulást az élvezeti szerek 

használatának veszélyeiről, a deviáns magatartás következményeiről. 

Szerezzenek a tanulók saját tapasztalatokat – események, történések közös elemzésével, 

egyéni gyűjtőmunkával – a felelős állampolgári viselkedésről, a környezettudatos, fenntartható 

fejlődésről.  

Készítse fel a tanulókat a pályaválasztásra, a reális életcélok megfogalmazására.  

Gyűjtsön tapasztalatokat a tanuló a munka világáról, a szakmákról. Feladat továbbá a 

vonzódások, lehetőségek mérlegelése – szakmatanulási lehetőségek a képességnek 

megfelelően – a képességfejlesztés útjainak, módjainak számbavétele az életcélok elérése 

érdekében. 

A tantárgy szerepe a fejlesztési területekben, a nevelési célok elérésében és a 

kulcskompetenciák fejlesztésében: 

Erkölcsi nevelés: irodalmi művek, irodalmi szereplők megismerésén keresztül pozitív 

és negatív példa felismerése, pozitív mintakövetés. 

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés: hazánk múltjának, jelenének megismerése 

az írók, költők szemével. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés: a közéletiség felismerése az olvasott 

szövegekben, demokratikus jogokért való küzdelem megjelenésének nyomon követése a múlt 

irodalmában. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése: szóbeli és írásbeli kifejezőkészség 

fejlesztésével segíteni a társas érintkezést. Önismeret fejlesztése a tanórai teljesítmények 

értékelésével, folyamatos visszajelzéssel. Saját személyiség megismerése, fejlesztése az 

improvizatív és irányított szerepjátékokkal, tanórai munkával. 



 

 

A testi és lelki egészségre nevelés: az egészséges és tudatos életmód jellemzőinek 

megismerése ismeretterjesztő és irodalmi szövegekben. Ennek felismerése, saját személyre 

vonatkozó lehetőségek megfogalmazása. 

Családi életre nevelés: irodalmi művekben megismert pozitív és negatív családpéldák, 

családmodellek, erkölcsi normák felismertetése, közös megfogalmazás, véleménynyilvánítás 

gyakorlása. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: a személyiségfejlesztő nevelés során 

megjelenő odafigyelés, elfogadás, együttérzés, segítés irányított megbeszélése irodalmi művek 

kapcsán. Gyakoroltatás szituációs játékokban, szerepjátékokban való megjelenéssel. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság: helyes szokásrend következetes alakítása 

különböző környezeti tényezők között (osztály, iskola, könyvtár, színház stb.) 

Pályaorientáció: a munka világáról szóló ismeretterjesztő, irodalmi művek elemzése, 

megbeszélése. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés: az egyén, a család, a társadalom gazdasági 

lehetőségeinek változását feltáró művek olvasásával ismeretet nyújtani a tanulóknak a 

tulajdonviszonyok, az érdekérvényesítés, a munkamegosztás, a családi élet, a hivatalos 

ügyintézés, a gazdálkodás stb. témakörökben. 

Médiatudatosságra nevelés: ismeretszerzési, művelődési, önkifejező 

kapcsolatteremtési lehetőségek gyakorlása. 

A tanulás tanítása: egyénre szabott motiváció, egyéni tanulási módok feltárása, egyénre 

szabott értékelés, feladatadás segítségével el kell érni az önálló ismeretszerzési képesség 

fejlődését. 

A kulcskompetenciák közül a tanításában hangsúlyosak az alábbiak: 

Anyanyelvi kommunikáció: a tantárgy tanítási tartalmait felhasználva, az egyéni 

különbségeket figyelembe véve hangsúlyos szerepet kell kapnia az önkifejezésnek, a 

beszédértés és a beszédprodukció fejlesztésének. 

Szociális és állampolgári kompetencia: a kellő önismeret alakításával tudja a tantárgy 

segíteni a társadalmi beilleszkedést. 

Hatékony, önálló tanulás: egyéni képességekhez igazodó ütemben és elvárással a 

tanulás tanításához kapcsolódó tantárgyi elemek elsajátíttatása segíti ennek a kompetenciának 

a fejlesztését. 

 

 

9–10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beilleszkedés – Alkalmazkodás 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Helyes értékválasztás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Reális életpálya-tervezés, munkahelyi és műhely közösségének 

megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 A szabályok elfogadása.  

 Helyes napirend kialakítása. 

 Érzelmi azonosulás az elődök tetteivel. 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 



 

 

 Szolidaritás a rászorulókkal szemben. 

 Aktív részvétel a lakóközösség és az iskolaközösség 

életében. 

 Bekapcsolódás a helyi öntevékeny csoportok munkájába 

(szakkör, énekkar, tánccsoport). 

 

Ismeretek 

Tanulói jogok és kötelességek.  

Házirend. 

Tűz- és balesetvédelem. 

Napirend.  

Tanórán kívüli elfoglaltságok. 

Tanulás és tudás.  

 „A tanulás tanulása”, az egyén szerepe.  

Műhelyek, munkahelyek megismerése, munkatársi kapcsolatok. 

Bevált és új tanulási módszerek kialakítása. 

Gyakorlati tantárgyakkal kapcsolatos képességek feltérképezése 

(kézügyesség, kitartás, pontosság, megbízhatóság stb.). 

 

Tanulói tevékenység 

A házirenddel, munkarenddel kapcsolatos kérdések megvitatása 

(kérdések megfogalmazása).  

Időbeosztás, órarend.  

Hatékonyság ellenőrzése. 

Saját tanulási stratégia megkeresése, az előnyök és hátrányok 

mérlegelésével. 

Kérdések megfogalmazása az új tantárgyakkal kapcsolatban.  

Beszámoló az önálló tanulásról és a tanulópárok együttműködésének 

tapasztalatairól. 

Kapcsolatépítés, aktív együttműködés. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Akusztikus figyelem. 

Szerialitás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni tanulás, tanulócsoport, kötelező tanóra, igazolt-igazolatlan 

hiányzás, legális munkavégzés, feketemunka, helytörténet, múlt, 

közelmúlt, együttérzés, önkéntesség, önfeláldozás, karitatív tevékenység. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Önismeret – Testi és lelki egészség 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás Saját jó és rossz tulajdonságok ismerete. 

Mondanivaló megfogalmazása összefüggően, több mondatban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mondanivaló árnyalt közlése szóban és írásban.  

Lényeges és lényegtelen körülmény egyre biztosabb megállapítása. 

Törekvés a káros szokások kijavítására.  



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Reális önismeret.  

 Sérelmeiről beszél a tanuló.  

 A kritika elviselése, kiállás a saját vélemény mellett. 

 Hatékony és konstruktív részvétel a szűkebb környezet 

életében. 

 A káros szenvedélyek felismerése, kialakulásuk elkerülése. 

 Segítségkérés módjának és helyének megismerése. 

 Segélykérő telefonszámok ismerete. 

 

Ismeretek 

Önjellemzés, reális önértékelés. 

Lelki bántalmak, sérelmek következményei.  

Feszültségoldás. 

Milyennek látom társaimat, ők hogy látnak engem? 

Az emberi természet megnyilvánulása, a helyes életvezetés 

kialakítása. 

Negatív tulajdonságok számbavétele. 

Veszélyeztető tényezők, a káros hatások kivédése, kialakulásuk 

megelőzése.  

Dohányzás (aktív – passzív). 

Alkoholizmus, káros közösségek hatása (galeri, szekta).  

Fiatalkori bűnözés, kábítószer-használat.  

Fertőző betegségek (AIDS, hepatitis). 

Játékszenvedély (nyerőgép, számítógép, kártya, sportfogadás stb.). 

 

Tanulói tevékenység 

Saját tulajdonságok számbavétele, feltérképezése.  

Önjellemzés készítése, és megismertetése a társakkal (önkritika). 

Javaslatok és tervkészítés a hibajavításra. 

Külső- és belső tulajdonságok számbavétele – fénykép nézegetése: 

régi – új, mi változott? 

Feszültségoldásra alkalmazott módszerek megosztása a társakkal.  

A feszültségoldás önpusztító formáinak kerülése (módszerek a lelki 

egyensúly visszaállítására). 

Jó – rossz, helyes – helytelen, hiba – bűn bemutatása 

helyzetgyakorlatokban, állásfoglalás, reakció megbeszélése. 

Ellenszenv, rokonszenv, őszinteség, hazugság, választás, döntés, 

helyzetek megoldása, a választott megoldás indoklása. 

Jellemzés készítése véletlenszerűen kiválasztott társról, a kapott 

jellemzés elfogadása, vagy elutasítása. 

Saját élmények a témával kapcsolatban (szóbeli beszámolók). 

Beszélgetés a káros szokásokról, előadás, tájékoztató film a negatív 

hatásokról. 

Megelőzés. 

Szituációs gyakorlatok a káros hatásokkal való találkozásokról, 

hogyan lehet kikerülni ezeket a helyzeteket (alkohol, cigaretta és 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció 

fejlesztése. 



 

 

drog visszautasítása) a napirend és az egészséges életmód 

segítségével. 

A különböző prevencióval foglalkozó szervezetek és technikák 

megismerése. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata 

önálló írás esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Konfliktuskezelés, egészségmegőrzés, szabálykövetés, játékszenvedély, 

függőségkerülés, elhárítás, megelőzés, önkritika, reális, pozitív és negatív 

változás, önpusztítás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Aktuális témák 

Órakeret 

38 óra 

Előzetes tudás Környezet ismerete, az események számontartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyéni és társadalmi ünnepek ismerete, számontartása. 

Mások ünnepeinek megismerése, elfogadása (tolerancia), ünneplésének 

a tisztelet megadása. 

Aktív részvétel az intézmény és a lakóhely életében. 

Osztályközösség alakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Szűkebb és tágabb közösségének ismerete.  

 Aktivitás, együttműködés. 

 

Ismeretek 

 Egyéni és közösségi ünnepek, események ismerete. 

 A közösség építése érdekében saját teendők feltérképezése. 

 

Tanulói tevékenység 

Az intézmény (iskola, munkahely) hagyományainak, történetének 

megismerése. 

Tanulmányi séta, kirándulás, múzeumlátogatás. 

A tapasztalatok, ismeretek rendszerezése. 

Aktív részvétel ünnepeken (családi és közösségi alkalmakon), az 

ünnepnek megfelelő szokások, külsőségek megtartása (meghívó, 

plakátkészítés, vendégvárással kapcsolatos teendők, ünnepi 

műsorban szerepvállalás, fényképezés, beszámoló szóban, írásban 

az eseményről). 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Akusztikus figyelem.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés.  

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 

 

Informatika: 

tájékozódás, 

adatgyűjtés a 

világhálón adott 

témával kapcsolatban, 

prezentáció készítése, 

plakát, meghívó az 

ünnepekre. 



 

 

Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata 

önálló írás esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás. 

Szerialitás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az ünnepekkel, eseményekkel, osztályközösséggel kapcsolatos fogalmak 

köre. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes iskolai és gyakorló műhelyben végzett munkáit a tanult 

szabályok szerint végezni. 

Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni. 

Képes meggyőzni, kulturáltan véleményt megfogalmazni, empatikusan 

együttműködni beszédpartnerével.  

A környezet és az értékek megismerése alapján azonosulás, elfogadás és 

szolidaritás az aktuális helyzetekben. 

A tanuló képes felismerni az ünnepek és ünneplés helyét és értékét az 

egyén és közösség életében. 

Megismeri az aktív közreműködés és részvétel élményét, képes 

emlékeket gyűjteni, dokumentálni. 

 

 

11–12. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beilleszkedés – Alkalmazkodás 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Helyes értékválasztás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Reális munkahelyválasztás támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 A szabályok elfogadása.  

 Helyes napirend kialakítása. 

 Aktív részvétel a lakóközösség és iskolaközösség életében. 

 Munkahelyválasztás tervezése. 

 Munkavégzés szépségeinek felismerése. 

 Bekapcsolódás a helyi öntevékeny csoportok munkájába 

(szakkör, énekkar, tánccsoport). 

 

Ismeretek 

Tűz- és balesetvédelem. 

Tanórán kívüli elfoglaltságok. 

Tanulás és tudás.  

 „A tanulás tanulása”, az egyén szerepe.  

Bevált, és új tanulási módszerek kialakítása. 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 



 

 

Gyakorlati tantárgyakkal kapcsolatos képességek feltérképezése 

(kézügyesség, kitartás, pontosság, megbízhatóság stb.). 

Elvégzett munka eredményeinek elismerése. 

 

Tanulói tevékenység 

A házirenddel, munkarenddel kapcsolatos kérdések megvitatása 

(kérdések megfogalmazása).  

Hatékonyság ellenőrzése. 

Saját munkavégzési stratégia megkeresése, az előnyök és hátrányok 

mérlegelésével. 

Kérdések megfogalmazása a munkatársakkal, műhelyekkel, 

munkavégzéssel, elhelyezkedéssel kapcsolatban.  

Beszámoló az önálló munkáról, a munkavégzésről, a nehézségekről, 

a munkatársi kapcsolatokról. 

Kapcsolatépítés, aktív együttműködés. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Akusztikus figyelem. 

Szerialitás. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Egyéni tanulás, tanulócsoport, kötelező tanóra, igazolt-igazolatlan 

hiányzás, legális munkavégzés, feketemunka, helytörténet, múlt, 

közelmúlt, együttérzés, önkéntesség, önfeláldozás, karitatív tevékenység. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Önismeret – Testi és lelki egészség 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Saját jó és rossz tulajdonságok ismerete. 

Mondanivaló megfogalmazása összefüggően, több mondatban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mondanivaló árnyalt közlése szóban és írásban.  

Lényeges és lényegtelen körülmény egyre biztosabb megállapítása. 

Törekvés a káros szokások kijavítására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Reális önismeret.  

 Sérelmeiről beszél a tanuló.  

 A kritika elviselése, kiállás a saját vélemény mellett. 

 Hatékony és konstruktív részvétel a szűkebb környezet 

életében. 

 A káros szenvedélyek felismerése, elkerülésük. 

 Segítségkérés módjának és helyének megismerése. 

 Segélykérő telefonszámok ismerete. 

 

Ismeretek 

Önjellemzés, reális önértékelés. 

Lelki bántalmak, sérelmek következményei.  

Feszültségoldás. 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció 

fejlesztése. 



 

 

Milyennek látom társaimat, ők hogy látnak engem? 

Az emberi természet megnyilvánulásai; a helyes életvezetés 

kialakítása. 

Negatív tulajdonságok számbavétele. 

Veszélyeztető tényezők, a káros hatások kivédése, kialakulásuk 

megelőzése.  

Dohányzás (aktív – passzív). 

Alkoholizmus, káros közösségek hatása (galeri, szekta).  

Fiatalkori bűnözés, kábítószer-használat.  

Fertőző betegségek (AIDS, hepatitis). 

Játékszenvedély (nyerőgép, számítógép, kártya, sportfogadás stb.). 

 

Tanulói tevékenység 

Saját tulajdonságok számbavétele, feltérképezése.  

Önjellemzés készítése, és megismertetése a társakkal (önkritika). 

Javaslatok és tervkészítés a hibajavításra. 

Külső- és belső tulajdonságok számbavétele, fénykép nézegetése: 

régi – új, mi változott? 

Feszültségoldásra alkalmazott módszerek megosztása a társakkal.  

A feszültségoldás önpusztító formáinak kerülése (módszerek a lelki 

egyensúly visszaállítására). 

Jó – rossz, helyes – helytelen, hiba – bűn, bemutatása 

helyzetgyakorlatokban, állásfoglalás, reakció megbeszélése. 

Ellenszenv, rokonszenv, őszinteség, hazugság, választás, döntés, 

helyzetek megoldása, a választott megoldás indoklása. 

Jellemzés készítése véletlenszerűen kiválasztott társról, a kapott 

jellemzés elfogadása, vagy elutasítása. 

Saját élmények a témával kapcsolatban (szóbeli beszámolók). 

Beszélgetés a káros szokásokról, előadás, tájékoztató film a negatív 

hatásokról. 

Megelőzés. 

Szituációs gyakorlatok a káros hatásokkal való találkozásokról, 

hogyan lehet kikerülni ezeket a helyzeteket (alkohol, cigaretta és 

drog visszautasítása) a napirend és az egészséges életmód 

segítségével. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata 

önálló írás esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Konfliktuskezelés, egészségmegőrzés, szabálykövetés, játékszenvedély, 

függőségkerülés, elhárítás, önjellemzés, önkritika. Tervkészítés,  

feszültségoldás.  

Jellemzés. Megelőzés. Pozitív és negatív változás. Önpusztítás, prevenció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Aktuális témák 
Órakeret 

38 óra 



 

 

Előzetes tudás Környezet ismerete, az események számontartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyéni és társadalmi ünnepek ismerete, számontartása. 

Mások ünnepeinek megismerése, elfogadása (tolerancia), ünneplésének 

a tisztelet megadása. 

Aktív részvétel az intézmény és a lakóhely életében. 

Osztályközösség alakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

 Szűkebb és tágabb közösségének ismerete.  

 Aktivitás, együttműködés. 

 

Ismeretek 

 Egyéni és közösségi ünnepek, események ismerete. 

 A közösség építése érdekében saját teendők feltérképezése. 

 

Tanulói tevékenység 

Az intézmény (iskola, munkahely) hagyományainak, történetének 

megismerése. 

Tanulmányi séta, kirándulás, múzeumlátogatás. 

A tapasztalatok, ismeretek rendszerezése. 

Aktív részvétel ünnepeken (családi és közösségi alkalmakon), az 

ünnepnek megfelelő szokások, külsőségek megtartása (meghívó, 

plakátkészítés, vendégvárással kapcsolatos teendők, ünnepi 

műsorban szerepvállalás, fényképezés, beszámoló szóban, írásban 

az eseményről). 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Akusztikus figyelem.  

Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata 

önálló írás esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás. 

Szerialitás. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés.  

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 

 

Informatika: 

tájékozódás, 

adatgyűjtés a 

világhálón adott 

témával kapcsolatban, 

prezentáció készítése, 

plakát, meghívó az 

ünnepekre. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az ünnepekkel, eseményekkel, osztályközösséggel kapcsolatos fogalmak 

köre. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló képes iskolai és gyakorló műhelyben végzett munkáit a tanult 

szabályok szerint végezni. 

Képes a munkatársakkal, munkavezetővel, szakoktatóval együttműködni. 

Ismeri a munkahelyeken elvárt viselkedési szabályokat. 

Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni. 

Képes meggyőzni, kulturáltan véleményt megfogalmazni, empatikusan 

együttműködni beszédpartnerével.  

Képes felismerni az ünnepek és ünneplés helyét és értékét az egyén és 

közösség életében. 

Megismeri az aktív közreműködés és részvétel élményét, képes emlékeket 

gyűjteni, dokumentálni.  

A környezet és az értékek megismerése alapján azonosulás, elfogadás és 

szolidaritás az aktuális helyzetekben. 
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III. 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképzési 

programok 

2014-től 

napjainkig 
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Bevezetés 

A 2011.évi CXC.törvény a nemzeti köznevelésről szóló és a szakképzésről szóló 

többször módosított 1993. évi LXXVI. Törvény és a kapcsolódó jogszabályok – a 

tanuláshoz való alkotmányos jog érvényesítése érdekében – megteremtik a jogi 

feltételeket a fiatalok számára, hogy a munkába álláshoz és a foglalkoztatáshoz 

szükséges szakmai elméleti ismereteket és gyakorlati készségeket 

megszerezhessék. A szülőkön és gyermekeiken múlik, hogy milyen mértékben 

élnek ezzel a lehetőséggel. 

Az iskolai rendszerű nappali oktatásban részt vevő tanulók számára az állam által 

elismert első és második szakképesítés megszerzésére irányuló képzés – a 

közoktatási törvény rendelkezései alapján – ingyenes. 

Szakiskolában nappali rendszerű iskolai oktatás keretében abban az évben kezdhet 

utoljára tanévet a tanuló, amelyben betölti a huszonkettedik életévét. Fogyatékok, 

valamint súlyos beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási 

rendellenességgel küzdő tanulók esetén, illetve ha a tanulmányi követelményeket 

a tanuló azért nem tudja teljesíteni, mert tartós gyógykezelés alatt áll, a határidő 

három évvel hosszabbodik meg. 

A szakképzésben való részvétel feltétele a tankötelezettség teljesítése: 

Az 1998-1999. tanév előtt beiskolázott gyermekek számára a tankötelezettség 

annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a 16. életévét betölti. 

A tankötelezettség jelenleg érvényes ideje alatt a tanulók általában 9.E osztályt 

végeznek el. A tankötelezettség azonban annak a tanévnek a végén, amikor a tanuló 

a 16. életévét betölti, akkor is megszűnik, ha a bukás, betegség vagy más ok miatt 

a 9.E. osztályt nem fejezte be. 

A szakiskolai képzésben elsőként a feladatokat kellett tisztázni. A szakmai viták 

során egyértelműen kiderült, hogy a feladatokat a következőkben kell 

meghatározni: 

- a sérült pszichikus funkciók fejlesztése 

- a fogyatékos személyiséget károsító hatások korrekciója 

- korszerű szakmai alapműveltség elsajátítása 

- az alapfokú műveltségi tartalmak megőrzése, bővítése 

- fizikai teljesítőképesség növelése, fizikai munka szeretetére nevelés 

- átképzés, szakmaváltásra való felkészítés 
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A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. Törvény egyértelműen meghatározta 

az iskolánk képzési feladatát. A 25/2016 (II.25)  kormány rendelet az Országos 

képzési jegyzékről meghatározta a választható szakmák számát, képzési idejét. 

Azóta történt módosítások is kiemelten kezelték a jelzett feladatokat. 

 

Iskolánk törekszik a meglévő erőforrások birtokában szakmailag komoly és sikeres 

múlttal, a jelennel rendelkező eredmények megőrzésére és továbbvitelére. 

Ennek tudatában alakítottuk ki szakképzési programunkat is. 

az OKJ-ban szereplő szakmák közül csak azok lettek válogatva, 

amelyekről meggyőződésünk, hogy tanulóink el tudják sajátítani, vagyis 

kevesebb elméleti, de több gyakorlati képzést igényelnek, 

a munkaerőpiacon bevált, keresett szakmák legyenek, 

a fővárosban és vidéken egyaránt biztosítsa az elhelyezkedés lehetőségét, 

hiányszakmák is legyenek /kőműves, szerkezetlakatos, stb./ 

a magasabb szakmai szintre eljutott tanulóknak pedig csatlakoztatható 

szakmákat is tartalmazzon /bútorasztalos-kárpitos, stb) 

4.1. A szakmai képzésbe bevont tanulók 

Tanulók köre: sajátos nevelési igényű tanuló (tanulásban akadályozott) 

4.1.2. A szakképzésbe bevont tanulók alsó korhatára: 16 év 

 felső életkora: 23 év előtti megkezdés, 25 éves 

korig. 

4.1.3. Évfolyamok elnevezése: 

8. osztály után:9.E majd a szakképzés :1/9,2/10,3/11,4/12. 

A képzési idő a mindenkori törvények, rendeletek és a kerettanterv szerint. 

 

4.1.5. A szakmai végzettséget igazoló okirat: 

Szakképesítő bizonyítvány, oklevél. /Feltüntetve benne a szakképesítés számát, 

megnevezését/ 

4.1.6. Érvényessége: iskolarendszerű szakképzés, országos 

4.1.7. A szakképesítés megszerzésének követelménye: 

 az előírt órák teljesítése 

 szakmai képesítő vizsga /írásbeli, gyakorlati, szóbeli/ 
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4.2. A szakmai képzés óraterve: 

/szakmánként lebontva a mellékletben/ 

4.3. A szakképesítés programja, követelménye, eszközigénye 

Az SzMM, FMM, NSzFI által kiadott központi programokban előírtak szerint, 

mely kötelező érvényű. Az OKJ szerinti valamennyi központi program 

akkreditált. 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára központilag készült adaptált 

programok jóváhagyásuk után kerülhetnek felhasználásra.  

 

A Szakképzési Törvény 12.§.(2) szerint a tanulók képességeinek megfelelően 

rész-szakképesítések oktatására is mód nyílik.  

 

Az adaptált központi programok éves szakmai órakerete megegyezik az 

eredeti központi programokéval. Ez évi 900 óra, illetve 800 óra a végzős 

évfolyamokon; ezek heti 25 óra szakmai elméleti és gyakorlati képzési 

óraszámot jelentenek.  

 

Az adaptált programok órakeretei az eredeti központi programokéhoz 

hasonlóan további 20%-nyi szabadon felhasználható, valamint 

jogszabályban előírt heti 5 kötelező órát (testnevelés, osztályfőnöki) 

biztosítanak.  A fogyatékos tanulók oktatását és nevelését végző intézmények 

óraszáma ezen felül a kötelező egészségügyi és pedagógiai (re)habilitációs 

óraszámokkal bővül. 

 

4.4. A szakképzésért felelős vezető az igazgatón kívül a gyakorlati oktatásvezető. 
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4.5. A szakmai gyakorlati képzés külső helyeken az iskola által kötött 

együttműködési megállapodások szerint folyik, az előírt programok alapján. 

Továbbá tanulói szerződések alapján, melyet a tanuló és az akkreditált 

gyakorlóhely köt kamarai ellenjegyzéssel. 

4.6. Az iskolai tanműhelyek továbbra is működnek. 
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ÚJBUDAI SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZAKKÉPZÉSI TÉRKÉPE  
Kifutó szakképzések 

 A B C D  

 Szakképesítés megnevezése 
Szakképesítés azonosító 

száma 
Szakmacsoport 

OKJ rendelet szerinti 
szakképző évfolyamok 

száma 

Megjegyzés 

Kifutás éve 

1.  Bútorasztalos 33 543 01 1000 0000 11. Faipar 4 2017 

2.  
Női szabó  

(Szabó elágazás) 
33 542 05 0010 3303 10. Könnyűipar 4 2017 

3.  Szakács 33 811 03 1000 0000 18. Vendéglátás-turisztika 4 2017 

4.  Szerkezetlakatos 31 521 24 1000 0000 5. Gépészet 4 2017 
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Szakképesítések 2016/17-től 

 

 

  
OKJ 

SZÁM 
ÁGAZAT SZAKMACSOPORT   

 9.E      

1.  Asztalos 34 543 02 XVIII 11. Faipar 4  

2.  
Családellátó 

(részszakképesítés) 
21 814 01 XXXIII 20. Mezőgazdaság 2  

3.  
Élelmiszer-, vegyiáru eladó 
(részszakképesítés) 

31 341 01 XXVI 
17. Kereskedelem-marketing, 

üzleti adminisztráció 
3  

4.  Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 IX 5. Gépészet 4  

5.  Festő, mázoló, tapétázó 34 582 04 V 9. Építészet 4  

6.  Kárpitos 34 542 05 XVIII 11.Faipar 4  

7.  Kőműves és hidegburkoló 34 582 08 XVI 9. Építészet 4  

8.  
Parkgondozó 
(részszakképesítés) 

21 622 02 XXXIV 20. Mezőgazdaság 2  

9.  Szakács 34 811 04 XXVII 18. Vendéglátás-turisztika 4  

10.  
Számítógépes adatrögzítő 

(részszakképesítés) 
31 346 02 XXV 5. Ügyvitel 3  

11.  
Szőnyegszövő  

(Népi kézműves szakmairánya) 
34 215 01 V 19. Egyéb szolgáltatások 4  

12.  
Textiltermék-összeállító 

(részszakképesítés) 
21 542 02 XVII 10. Könnyűipar 3  

13.  
Virágkötő 

(részszakképesítés) 
31 215 02 XXVI 20. Mezőgazdaság 3  
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1. 

 
SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ 

a 

 

 34 543 02 

ASZTALOS 

szakképesítés  

speciális szakiskolában történő oktatásához  

tanulásban akadályozottak (st) számára 

 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakmai tantervi adaptáció      

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 34 543 02 Asztalos szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó 27/2012. (VIII. 27) NGM rendelet,  

– a szakképesítések kerettanterveit tartalmazó NGM rendelet 

alapján készült.       

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 

 

A szakképesítés megnevezése: Asztalos 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 11. Faipar 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVIII. Faipar 
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Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet 3. számú mellékletében a 11. Faipar 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: -  

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra; a második szakképzési évfolyamot 

követően 105 óra; a harmadik szakképzési évfolyamot követően 105 óra 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 

megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: nincs 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

nincs 

V. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 
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Módszertani ajánlás a tanulásban akadályozott tanulók szakmai képzéséhez 

A módszertani ajánlás alkalmazható szegregált (speciális szakiskolai) vagy integrált (többségi szakképző 

intézményben vagy csoportban) szervezeti formában, valamint speciális elemeinek átvételével a 

felnőttképzés keretében is. 

 

A tanulási akadályozottság jellemzői 

A tanulási akadályozottság a tanulás minden területére kiterjed, hosszan tartó, végigkíséri a gyermeket 

egész iskolai pályafutása alatt. A tanulási képesség fejlődésében olyan átfogó zavar következik be, amely 

jelentősen akadályozza a gyermek tanulását. Gyógypedagógiai eszközökkel ezen az állapoton sokat lehet 

változtatni, és meg lehet előzni a tanulási akadályozottság további romlását. A tanulásban akadályozott 

gyermekek gyógypedagógiai segítségnyújtással a többségi iskolát is látogathatják. Ha azonban nem 

kapnak elég segítséget, akkor kudarc-kudarcra halmozódik, egyre jobban elfordulnak az iskolától, 

tanulási kedvük (motivációjuk) és önértékelésük rohamosan csökken, és ezzel életesélyeik is romlanak. 

Megfelelő segítséggel azonban ez elkerülhető és hozzá lehet őket segíteni az örömmel és figyelemmel 

végzett eredményes tanuláshoz. A segítség a fiatal egyéni fejlesztését és a tanulási környezet számára 

megfelelővé alakítását egyaránt jelenti. 

Ha ennél pontosabban szeretnénk megfogalmazni a tanulási akadályozottságot, akkor az alábbi 

definícióhoz nyúlhatunk: 

„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az 

idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb 

funkcióképességei, illetve kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási 

nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.” (Mesterházi, 1998, 54.) Tehát az 

idegrendszeri károsodás mellett és helyett ebben a definícióban megjelenik a szociális 

környezet igen erős hatása, amely a későbbi tanulási sikerességet meghatározóan 

befolyásolhatja. 

A tanulási akadályozottság megállapítását a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság szakemberei végzik komplex vizsgálatok alapján. Szakértői 

véleményben rögzítik a fogyatékosság tényét, megjelölve egyúttal a fejlesztés irányait. 

 
A tanulási akadályozottság – ahogy már szó volt róla – elsősorban iskolai tanulási helyzetekben 

jelentkezik, összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult fejlődésével, melynek következményei sok 

esetben a középiskolás fiatal tanulási teljesítményében is megjelennek, ezért az oktatás során még ekkor 

is figyelemmel kell lenni rájuk. A problémák az érzékelés-észlelés (percepció), a kivitelezés-végrehajtás, 

a szocio-emocionális területeken, valamint a kommunikáció terén egyaránt jelentkezhetnek. 

A társas kapcsolatokban, a szociális interakciókban jelentkező nehézségek a tanulásban 

akadályozott emberek esetében igen gyakoriak, még akkor is, ha az iskolát befejezve 

sikerül munkát találniuk, családot alapítaniuk. A szociális készségek fejlesztésének a 

hívei szerint a „mentális zavarok egy részét a szociális kompetencia hiánya okozza”. Ha 

ez így van, akkor jelentős eredményeket lehet elérni, ha figyelmünket a szociális 

készségek fejlesztésére fordítjuk, s energiát fektetünk bele mind a tanórákon, mind 

pedig azokon kívül. 

 

A szegregált és integrált szervezeti formák  

Szegregált intézményekben tanulnak olyan tanulásban akadályozott diákok, akik 

egyéni szükségleteik miatt nem képesek integrált oktatásban részt venni. Ezekben a 

gyógypedagógiai intézményekben megfelelő végzettségű szakemberek, 
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gyógypedagógusok dolgoznak, valamint speciális tantervet alkalmaznak, mindezt 

kislétszámú osztályokban. 

Integráció esetében a tanulásban akadályozott fiatalok és a nem tanulásban 

akadályozott fiatalok együtt vesznek részt a tanítási folyamatban, a szabadidős 

tevékenységekben. A tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai nevelésének 

esetében az integráció feladata, hogy a számukra szükséges pedagógiai 

többletszolgáltatásokat az ép fejlődésű kortárscsoporton belül kapják meg. 

 

Az integráció feltételei a következők (ezek természetesen a szegregált intézményekben 

is jelen vannak). 

 

1. Objektív tényezők 

Az objektív tényezők közé tartoznak a tanulásban akadályozott gyermek iskolai 

boldogulását segítő tárgyi feltételek.  

 Az iskolának ki kell dolgoznia egy egységes, minden tanulóra kiterjedő, azonos 

tananyagot közvetítő tantervet, eltérés mindössze a tanulóktól elvárt, az egyéni 

képességekhez illeszkedő követelmények szintjén jelentkezhet. 

 A kisebb osztálylétszámú osztály kialakításakor figyelembe kell venni a fiatal 

tanulási akadályozottságát, így az osztályban 2 főnek számít, mert tanítása több 

figyelmet, megsegítést és speciális bánásmódot igényel.  

  

2. Szubjektív tényezők  

 A befogadó pedagógus szemlélete, módszerei, segítőkészsége, kreativitása, 

valamint a fogyatékosságról szóló ismeretei.  

 A szülők támogatása, hozzáállása és aktivitása.  

 A gyógypedagógus érzékenysége a probléma, illetve a gyermek iránt, 

felkészültsége, szakmai tudása, személyisége. A szakemberek közti 

kapcsolatrendszerben a leglényegesebb a pedagógus és a gyógypedagógus jó 

kapcsolata.  

 A társak és a környezet elfogadása. A sikeres integráció, beilleszkedés és 

elfogadás a személyiség szempontjából nézve kétirányú. Múlik azon is, hogy a 

környezet, az osztálytársak mennyire elfogadóak, mennyire hajlandóak a 

viselkedésükön változtatni ahhoz, hogy a fogyatékos gyermeket olyannak 

fogadják el amilyen, és igyekezzenek egyenrangúként kezelni. De múlik a 

fogyatékos gyermek személyiségén is. Minél fiatalabb korban kerül sor az 

integrációra annál nagyobb eséllyel lesz sikeres. 

 

Az integráció formái lehetnek: 

 Lokális integráció: az integráció legegyszerűbb és viszonylag könnyen 

megvalósítható változata, amikor a sajátos nevelési igényű és a nem sajátos 

nevelési igényű tanulók között semmilyen kapcsolat nem áll fenn, mindössze az 

iskola épülete közös. A tanulásban akadályozott tanulók külön osztályokban, 

csoportokban tanulnak.  
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 Szociális integráció: ebben a formában már tudatosan szervezett az 

együttnevelés, a tanulásban akadályozott fiatalok a foglalkozásokon, a 

tanórákon kívüli időben találkoznak a többségi iskolába járó kortársaikkal.  

 Funkcionális integráció: az integrációnak ezen formája is két szinten valósulhat 

meg. A sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési igényű tanulók csoportja 

egy épületben tanul, külön osztályban, azonban a két párhuzamos osztály 

órarendjét tudatosan úgy szervezik, hogy bizonyos óráik egybeessenek (pl. 

készségórák, bizonyos tanórák). Így a két csoport találkozása tervezett és 

rendszeres, az együtt eltöltött időnek van célja. A teljes integráció az integráció 

legmagasabb szintje, amikor együtt fejlesztik a gyermekeket, a tanulásban 

akadályozott gyermek a tanítási idő minden percét ép kortársaival tölti el.  

 

Az integrációnak számos előnye lehet a tanulásban akadályozott fiatalok esetében. 

Kutatások igazolták, hogy fejlesztő környezetet jelent számukra ez a kortárs közösség, 

amely jelentheti azt, hogy tanulnak a többiektől, ingergazdag környezetben vannak, 

több ismerethez hozzájuthatnak, de akár azt is, hogy gyorsabb fejlődés tapasztalható 

náluk. A tanulók személyiségfejlődésében is pozitív változásokat hozhat, például: nő az 

önbizalmuk. Hosszabb távon sikeresebb lehet a társadalmi beilleszkedése azoknak a 

tanulóknak, akik integrált környezetben vettek részt az oktatás-nevelés folyamatában. 

Emellett barátságok alakulhatnak ki, valamint megtanulhatják a segítségkérést, illetve 

annak elfogadását is a fiatalok. 

 

Módszertani javaslatok 

A tananyag feldolgozása során alapvető szempontok: 

1. az ismeret sokoldalú szemléltetése, elméleti ismeretek gyakorlati 

megerősítése, 

2. az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben történő közlése, 

3. az ismeretek többszöri ismétlést, begyakorlást igénylő rögzítése, 

4. az alapvető ismeretek folyamatos felidézése, 

5. a hiányzó vagy nem megfelelő mélységű ismeretek időbeni pótlása, 

6. az egyes tantárgyakban megjelenő azonos ismeretanyag összehangolása, 

7. lényeges elemek, ok - okozati összefüggések kiemelése, megláttatása, rész - 

egész viszonyának bemutatása, 

8. a tananyag feldolgozása során a vizsgakövetelményekben 

megfogalmazottakat hangsúlyosan kell kezelni. 

 

A hatékony tantermi gyakorlat érdekében az alábbi tényezőket tekintjük lényegesnek: 

1. Kooperatív tanulás: a kortársakkal való közös munka és a kooperatív tanulás 

hatékonyan fejlesztik a tanulók értelmi és szociális-érzelmi képességeit. A kooperatív 

tanulás minden tanulónak hasznára válik: az a tanuló, aki magyaráz a másiknak, jobban 

és hosszabb időre megjegyzi az információt, az pedig, akinek magyaráznak, az 

ismeretszintjének megfelelőbb információkat kap, hiszen társa felfogási képessége alig 

magasabb, mint az övé. 
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2. Együttműködésen alapuló problémamegoldás csökkentheti a zavaró magatartás 

mennyiségét és intenzitását a tanórák alatt. Fontos, hogy az osztály szabályait 

(házirendet) az egész osztály közreműködésével alakítsák ki, és hogy mindig jól látható 

helyen legyen elhelyezve az osztályteremben. 

 

3. A heterogén csoportalkotás hozzájárulhat a tanulásban akadályozott tanulók és 

többségi társaik között növekvő szakadék csökkentéséhez, valamint elősegítheti a 

diákok és a tanárok pozitív hozzáállását a sajátos nevelési igényű tanulókhoz. A 

tudásszint szerinti csoportosítás a tanulásban akadályozott tanulók 

marginalizációjához vezethet. 

 

4. A differenciálás létjogosultságát az indokolja, hogy a résztvevők alapvetően 

különböznek egymástól. Nem tarthatók azok a feltételezések, amelyek egy tényezőt 

tesznek felelőssé a gyerekek tanulási folyamatban való részvételének színvonaláért pl.: 

életkor, intelligencia, nyelvi fejlettség, apa foglalkozása stb. Helyette inkább több 

sajátosság együttes hatását kell feltételeznünk. Azt hogy melyek ezek, pontosan nem 

tudjuk. Mégis a következő sajátosságait érdemes a tanulóknak megismerni a 

differenciálás érdekében: továbbhaladáshoz szükséges előzetes, megalapozó tudás; 

aktivizálhatóság; önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség; együttműködési 

képesség színvonala; társas helyzet jellemzői. Mindezeket figyelembe kell vennünk 

annak eldöntésekor, hogy közös tanulási vagy differenciált tanulási feltételeket 

biztosítunk tanulóink számára. A differenciálás módozatai a következő lehetnek:  

 Differenciálás a segítségadásban: ha azonos tananyagot dolgozunk fel a 

tanulásban akadályozott fiatalok több segítséget igényelhetnek pl.: a feladat 

megismétlése a nekik megfelelő nyelvi szinten, a feladat kis lépésekre bontása, 

példa bemutatása, analógiák kihasználása, mintaadás stb. 

 Differenciálás a feladatok szintjén: adhatunk kevesebb feladatot a lassúbb 

munkatempójú fiatalok részére, vagy éppen többet a gyorsabbaknak. 

 Differenciálás a tevékenységek szintjén: használhatnak-e a gyerekek valamilyen 

eszközt vagy nem. Kötött vagy választható-e a tevékenység. A választási 

lehetőség biztosítása fokozhatja a gyerekek motivációját, felelősségérzetüket. 

 Differenciálás a szociális keretek szintjén: a gyerekek tanulhatnak egyedül, 

párban, kiscsoportban (azonos vagy megosztott feladatokon) vagy akár 

rugalmas tanuló csoportokban. 

 Differenciálás a tanulási stílus szerint: egyesek inkább vizuális típusúak, mások 

auditív vagy motoros beállítottságúak, de előfordulhat ezeknek a kombinációja 

is. Érdemes tájékozódni, hogy adott csoportban melyik dominál és annak 

megfelelően alakítani az ismeretközvetítést.  

 Differenciálás a célok szintjén: mindezek függvényében irreális lehet azonos 

célok kitűzése.  

 Differenciálás az értékelésben: ha a fentieknek megfelelően szervezzük az 

oktatást, akkor a szokásos iskolai értékelési módok (osztályzás, egyszavas 
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minősítés) nehézkessé, szinte lehetetlenné válnak. A legalkalmasabb forma a 

leíró, szöveges értékelés lehet, amelynek feltételei is vannak. Az értékelés a 

konkrét teljesítményre vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz. 

Tartalmában komplex, mind pozitív, mind negatív elemek megjelennek. A 

fejlődés előző fokához kell, hogy kapcsolódjék és a perspektíva következő fokát 

jelöli meg. Emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét javaslatokat fogalmaz 

meg, a címzettek számára differenciáltan és érthető módon. 

 

5. Hatékony tanítás a munka megtervezését és következetes ellenőrzését, a teljesítmény 

mérését, értékelését és a magas követelményeket jelenti. A tanulásban akadályozott 

tanulók tekintetében ez a módszer az egyéni fejlesztési terv segítségével valósítható 

meg. Ennek a pedagógiai tevékenységnek a támogatására hozták létre az „Elektronikus 

Egyéni Fejlesztési Tervet”, az EEFT nevű programot (www.eeft.hu). A kialakított 

struktúra, sok száz oldalas szakmai támogató szöveg, és a tanulók sikereire, erősségeire 

építő egyéni fejlesztést támogató cselekvési tervek hasznos eszközök lehetnek. 

 

6. Otthonos tanulókörzet rendszere: tanulók a tanítás ideje alatt egy kisszámú teremből 

álló tanulási környezetben maradnak, és mintegy csoportfeladatként csak néhány 

pedagógus biztosítja számukra az oktatást, majdnem minden tantárgy esetében. 

Különösen a tanulásban akadályozott tanulók számára fontos ez, hiszen erősíti bennük 

az érzést, hogy tartoznak valahová. Ez elősegíti az állandó környezet kialakítását, 

valamint a nem tudásszint szerint szervezett oktatás megvalósítását. Magyarországon 

is van erre kezdeményezés, például: Dobbantó program (www.fszk.hu) 

 

7. Alternatív tanulási stratégiák segíthetnek abban, hogy a diákok hogyan tanuljanak és 

hogyan oldjanak meg problémákat. Soha ne felejtsük le, hogy az, ami a tanulásban 

akadályozott tanulók javára szolgál, az a többségi tanulók számára is hasznos. 

 

8. Az IKT-s eszközök használata jelentős szerepet kap a habilitációs, rehabilitációs és a 

tanórai célok megvalósításában és feladataiban. Az olyan oktatóprogramok, amelyek 

valamilyen információszerzési lehetőséget adnak – a multimédia segítségével –, nagyon 

alkalmasak arra, hogy a tanulásban akadályozott tanulók számára megkönnyítsék az 

adott tananyag megértését, elsajátítását. A látványos, változatos és érdekes 

oktatóprogramok segítenek a tervezésben, a rigid gondolkodás oldásában az olvasás 

megszerettetésében. A multimédiás elemek (hang, kép, animáció) képesek arra, hogy a 

fiatalok figyelmét hosszabb távon fenntartsák, az új ismeretanyagot megértsék, és az 

IKT-s eszközök segítségével az elsajátított tananyagról játékos formában győződjenek 

meg. 

 

9. A befogadó értékelésnek jól körülhatárolható elemei vannak. (1) Azok a módszerek 

és stratégiák, amelyek segítségével világos képet kaphatunk az oktatás folyamatáról, a 

tanuló elért eredményeiről, és amelyek ugyanakkor arról is informálják a pedagógust, 

hogy a jövőben min kell változtatnia egyes tanulók vagy csoportok tanítása során. Ezek 

http://www.fszk.hu/
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az elemek egyrészt segítik a reflektálást az adott időszak alatt elvégzett munkára, 

másrészt használható inputokat adnak a következő időszak tervezéséhez, a 

döntéshozatalhoz. (2) A befogadó értékelésben gyűjtött információ értéktöbbletet 

tartalmaz: nem egy adott pillanatról szóló „felvétel”, hanem figyelembe veszi az adott 

oktatási környezetet, beleértve az otthoni vagy egyéb környezeti tényezőket is, 

befolyásolja a gyerekek tanulását és magát a nevelési-oktatási folyamatot is. (3) Szerves 

része azoknak a tényezőknek az értékelése, amelyek hozzájárulnak a befogadás 

megteremtéséhez. (4) Jellemzője a tanuló, a tanárok, osztálytársak, szülők és mások 

bevonása az értékelésbe. (5) Tartalmaz olyan eljárásokat, amelyek más funkciókat is 

betölthetnek. Az iskoláknak aktívan kell támogatniuk az értékelés különféle 

megközelítéseinek kifejlesztését, amelyek egyben tükrözik a tanulók ugyancsak 

különféle tanulási módjait, és amelyek szintén különféle módon teszik lehetővé az 

értékeléshez szükséges tanulási tényanyag összegyűjtését. Ez persze azt feltételezi, 

hogy az iskolán belül a tanárok rugalmasan hozhatnak meg olyan döntéseket, mikor 

értékeljenek, mit értékeljenek és azt is, hogy a tanárok olyan módszerek alkalmazásához 

is hozzájutnak, amelyek egy adott tanuló által kedvelt értékelési eszközök. 

 

 

 

Befejezés  

A (speciális) szakiskolák feladata a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges 

ismeretek átadása, illetve az, hogy készítsenek fel az Országos Képzési Jegyzékben 

szereplő szakképesítések körében szakmai vizsgára. Emellett biztosítaniuk kell a 

tanulásban akadályozott diákok pályaválasztásának segítését, munkába állásának 

előkészítését, valamint olyan képességek, készségek fejlesztését is, amelyek a tanulók 

későbbi, önálló életvezetésével kapcsolatosak. 

 

 

VI. Speciális szakiskolai óraterv OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

 

A szakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai:  

 

előkészítő 

évfolyam 

heti óraszám 

36 hét 

9. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

9. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

10. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

10. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

11. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

11. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

12. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

12. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

32 héttel 

Közismeret 31,5 10,5 378 11,5 414 10,5 378 10,5 336 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

együtt 

0 21 756+70 21 756+105 21 756+105 21 672 

Összesen 31,5 31,5 1134+70 32,5 1170+105 31,5 1134+105 31,5 1008 
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8-10% szabad 

sáv  

(közismereti 

rész) 

3,5 2 72 1,5 54 1,5 54 1,5 48 

8-10% szabad 

sáv  

(szakmai 

rész) 

0 1,5 54 2 72 2 72 2 64 

Mindösszesen 

(teljes képzés 

ideje) 

35 35 1260+70 36 1296+105 35 1260+105 35 1120 

A szakképesítés oktatására fordítható idő 3482 óra 

(756+70+756+105+756+105+672+54+72+72+64) nyári összefüggő gyakorlattal és szakmai 

szabadsávval együtt.  
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

évfolyamonként szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
12. 

évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5  

70 

  

105 

  

105 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.       2  

11371-12 

Biztonságos 

munkavégzés 

Biztonságos 

munkavégzés 

alapjai 

  1  1    

Biztonságos 

munkavégzés 

gyakorlata 

 3,5       

10224-12 

Alapvető tömörfa 

megmunkálás 

Faipari szakmai és 

gépismeret 
2        

Faipari szakmai 

gyakorlat 
 7       

10225-12 

Asztalosipari 

szerelés 

Asztalosipari 

szerelési ismeretek 
2        

Asztalosipari 

szerelési gyakorlat 
 4  2  2  2 

10226-12 

Asztalosipari 

termékek gyártása 

Szerkezettan-

szakrajz és 

technológia 

  3  3  3  

Asztalosipari 

szakmai gyakorlat 
   7  7  8 

10228-12 

Gépkezelés 

Gépkezelési 

ismeretek 
  1  2    

Gépkezelési 

gyakorlat 
   5  5  4,5 

10229-12 

Gyártás előkészítési 

feladatok 

Faipari szakrajz 2        

Gyártás előkészítési 

ismeretek 
  2  1  1  

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 6,5 14,5 7 14 7 14 6,5 14,5 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A kerettanterv-adaptáció szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 

törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati 
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képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
12. 

évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11
50

0
-1

2 
 

M
u

n
k

ah
el

y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n

sá
g

 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
18           18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4           4 

Munkahelyek 

kialakítása 
4           4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2           2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2           2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2           2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4           4 

11
49

9
-1

2 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 Foglalkoztatás II.          16  16 

Munkajogi 

alapismeretek 
         4  4 

Munkaviszony 

létesítése 
         4  4 

Álláskeresés          4  4 

Munkanélküliség          4  4 

11
49

7
-1

2 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 

Foglalkoztatás I.          64  64 

Nyelvtani rendszerezés 

1 
         10  10 

Nyelvtani rendszerezés 

2 
         10  10 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
         24  24 

Munkavállalói szókincs          20  20 

11
37

1
-1

2 

B
iz

to
n

sá
g

o
s 

m
u

n
k

av
ég

zé
s 

Biztonságos 

munkavégzés alapjai 
   36   36     72 

Munka- és tűzvédelem    36        36 

Környezetvédelmi- és 

technológiai szabályok 
      20     20 

Faipari alapgépek, 

szerszámok, eszközök 

biztonságtechnikája 

      16     16 

Biztonságos 

munkavégzés 

gyakorlata 

 126          126 
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Faipari szerszámok, 

eszközök 

biztonságtechnikája 

 36          36 

Faipari alapgépek 

biztonságtechnikája 
 54          54 

Munkabiztonság  36          36 

10
22

4
-1

2 

A
la

p
v

et
ő

 t
ö

m
ö

rf
a 

m
eg

m
u

n
k

ál
ás

 

Faipari szakmai és 

gépismeret 
72           72 

Tömörfa megmunkálás 

kézi szerszámokkal, 

kisgépekkel 

24           24 

Fűrészelés és 

keresztmetszet- 

megmunkálás gépei és 

szerszámai 

24           24 

Alkatrészek felületi 

előkészítése, 

ellenőrzése 

6           6 

Alapszerkezetek 

kialakításának jellemző 

típusai és 

gyártástechnológiái 

18           18 

Faipari szakmai 

gyakorlat 
 288          288 

Tömörfa megmunkálás 

kézi szerszámokkal, 

kisgépekkel 

 64          64 

Fűrészelés és 

keresztmetszet- 

megmunkálás gépei és 

szerszámai 

 56          56 

Alkatrészek felületi 

előkészítése, 

ellenőrzése 

 24          24 

Alapszerkezetek 

kialakításának jellemző 

típusai és 

gyártástechnológiái 

 144          144 

10
22

5
-1

2 

A
sz

ta
lo

si
p

ar
i 

sz
er

el
és

 

Asztalosipari szerelési 

ismeretek 
72           72 

Szerelési dokumentáció 

használata, alkatrészek 

előszerelése 

24           24 

Alapszerkezetek és 

asztalosipari 

szerkezetek szerelése 

28  70   105   105   28 

Helyszíni szerelési 

feladatok 
20           20 
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Asztalosipari szerelési 

gyakorlat 
 108   72   72   64 316 

Szerelési dokumentáció 

használata, alkatrészek 

előszerelése 

 72          72 

Alapszerkezetek és 

asztalosipari 

szerkezetek szerelése 

 36   72   36    144 

Helyszíni szerelési 

feladatok 
       36   64 100 

10
22

6
-1

2 

A
sz

ta
lo

si
p

ar
i 

te
rm

ék
ek

 g
y

á
rt

ás
a

 

Szerkezettan-szakrajz 

és technológia 
   108   108   96  312 

Bútorasztalos termékek 

típusai, szerkezete 
   72   18   18  108 

Épületasztalos 

termékek 

típusai, szerkezete 

      30   30  60 

Asztalosipari termékek 

készítésének 

technológiája 

   36   20   16  72 

Lapszerkezetű 

termékek 

gyártása 

      20   16  36 

Ragasztás, 

felületkezelés 

technológiája 

      20   16  36 

Asztalosipari szakmai 

gyakorlat 
    252   252   256 760 

Asztalosipari termékek 

típusai, készítése 
    126   110   116 352 

Lapszerkezetű 

termékek 

gyártása 

    72   70   90 232 

Ragasztás, 

felületkezelés 

technológiája 

    54   72   50 176 

10
22

8
-1

2 

G
ép

k
ez

el
és

 

Gépkezelési ismeretek    36   72     108 

Faipari megmunkálás 

gépei, szerszámai 
   36   36     72 

Lapanyagok 

megmunkálása 
      18     18 

Felületkezelés gépei, 

berendezései 
      18     18 

Gépkezelési 

gyakorlat 
    180   180   144 504 

Faipari megmunkálás 

gépei, szerszámai 
    144   72   72 288 

Lapanyagok 

megmunkálása 
    36   72   36 144 

Felületkezelés gépei,        36   36 72 



 

337 

 

berendezései 

10
22

9
-1

2 

G
y

ár
tá

s 
el

ő
k

és
zí

té
si

 f
el

ad
at

o
k

 

Faipari szakrajz 72           72 

Alapfogalmak, 

síkmértani 

szerkesztések 

18           18 

Ábrázolási módok, 

rajzok fajtái 
18           18 

Fakötések ábrázolása 36           36 

Gyártás előkészítési 

ismeretek 
   72   36   32  140 

Anyagismeret    36   18   16  70 

Műszaki dokumentáció    8      16  24 

Vállalkozásműködtetés    16   10     26 

Számítástechnika a 

faiparban 
   12   8     20 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 234 522  252 504  252 504  208 464 2940 

Összes éves/ögy óraszám: 756 70 756 105 756 105 672 3220 

Elméleti óraszámok/aránya 946/ 30 % 

Gyakorlati óraszámok/aránya 2274/ 70 % 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes 

óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 

90%-a felosztásra került. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított 

óraszám pedig ajánlás.” 
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A  

 

11500-12 azonosító számú 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11500-12 

 Munkahelyi egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és biztonság 

M
u

n
k

av
éd

el
m

i 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

M
u

n
k

ah
el

y
ek

 

k
ia

la
k

ít
ás

a
 

M
u

n
k

av
ég

zé
s 

sz
em

él
y

i 
fe

lt
ét

el
ei

 

M
u

n
k

ae
sz

k
ö

z
ö

k
 

b
iz

to
n

sá
g

a
 

M
u

n
k

ak
ö

rn
y

ez
et

i 

h
at

ás
o

k
 

M
u

n
k

av
éd

el
m

i 
jo

g
i 

is
m

er
et

ek
 

FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 

jelentőségét 
x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 

kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 
 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 

szervezési feltételeivel kapcsolatos 

munkavédelmi követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a 

munkavédelmi feladatok ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási 

megbetegedések hátrányos következményei 
x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 

szabályozása 
x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 

feltételei 
  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
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Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  
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1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy             18 óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges 

kompetenciák elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

- 

 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek      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.  

 

1.3.2. Munkahelyek kialakítása       4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

Szociális létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  
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Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és 

kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és 

felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző 

berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző 

vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

 Raktározás 

 Áruk fajtái, raktározás típusai 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei     2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri 

alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, 

munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 

irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

1.3.4. Munkaeszközök biztonsága      2 óra 

Munkaeszközök halmazai 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-

megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb 

dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

 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. 
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1.3.5. Munkakörnyezeti hatások      2 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok 

és keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint 

a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a 

munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a 

munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A 

munkavállalók részvételének jelentősége 

 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek      4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és 

méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki 

egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 

törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a 

követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, 

munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 

2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek 

rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. 

A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, 

üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében 

ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések 

fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés 

eszköze. 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
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tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x 

Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 

jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. házi feladat x   - 

1.5. teszt x   - 

 

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
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i 

C
so

p
o

rt
- 
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o

n
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s 

O
sz

tá
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- 

k
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel  
x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 

ártalmai 
 

1.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti   
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A  

 

11499-12 azonosító számú 

 

Foglalkoztatás II. 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 

M
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n
k
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FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x x   

Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat   x  

Feltérképezi a karrierlehetőségeket   x  

Vállalkozást hoz létre és működtet    x 

Motivációs levelet és önéletrajzot készít   x  

Diákmunkát végez  x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 

munkavállaló felelőssége 
x x   

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x x   

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka) x x   

Álláskeresési módszerek   x  

Vállalkozások létrehozása és működtetése    x 

Munkaügyi szervezetek   x  

Munkavállaláshoz szükséges iratok  x   

Munkaviszony létrejötte  x   

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 

nyugdíjbiztosítási összefüggései 
x x   

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 

lehetőségei  
  x x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x x x x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x x x x 

Elemi szintű számítógép használat x x x x 

Információforrások kezelése x x x x 

Köznyelvi beszédkészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x x x x 

Szervezőkészség   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x x 

Határozottság x x x x 
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x x 

Információgyűjtés x x x x 
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2. Foglalkoztatás II. tantárgy                 16 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint 

a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 

elsajátítására. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

2.3. Témakörök  

 

2.3.1. Munkajogi alapismeretek                             4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei 

(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, 

együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott 

kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 

munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, 

felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, fajtái: atipikus 

munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 

történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, 

háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka.  

 

2.3.2. Munkaviszony létesítése                  4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 

határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált 

bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 

munkáltató által kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 

összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és 

járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái 

(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

2.3.3. Álláskeresés                    4 óra 
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Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 

munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 

támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 

kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, 

önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél 

felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 

személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 

Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben), 

munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába 

történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerő piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó 

(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs 

Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 

szerepe. 

 

2.3.4. Munkanélküliség                   4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 

álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő 

együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség 

megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való 

törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a 

munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj 

előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: a közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 

önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, 

béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, 

vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, 

pszichológiai tanácsadás. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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-  

 

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x    

1.2. megbeszélés  x   

1.3. vita  x   

1.4 szemléltetés   x  

 

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Írott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Írott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése  x   

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.3. Tesztfeladat megoldása  x   

 

2.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  
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A  

 

11497-12 azonosító számú 

 

Foglalkoztatás I. 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11497-12  

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 
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FELADATOK 

Idegen nyelven:         

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatványt kitölt 
x x x x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:         

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok       
x 

a munkakör alapkifejezései       x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven 

feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 

való reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés  x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x x x  

Kapcsolatteremtő készség  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés  x x  

Analitikus gondolkodás   x  
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3. Foglalkoztatás I. tantárgy                 64 óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és 

szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá 

egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy 

a tanuló idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen 

végezni a munkáját.  

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy 

alapvető nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, 

segédigék, illetve a mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztés és az 

induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez 

kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva 

valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek 

 

3.3. Témakörök 

 

3.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1                10 óra 

A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 

vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz 

kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a 

jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű 

mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a 

diák alkalmassá válik a munkavégzés során az elvégezendő, illetve elvégzett 

feladathoz kapcsolódó a munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az 

elvégezendő munka elért eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó 

kérdések megértse, valamint a helyes igeidő használattal ezekre egyszerű 

mondatokban is képes lesz reagálni. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető 

igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 

3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2                10 óra 

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a 

jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, 

szükségesség) - használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen 

nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. 

Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven 

feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 3 alapvető igeidő, a segédigék által 

biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés, a szórend 
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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.  

 

3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés                 24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/   

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk 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. 

 

3.3.4. Munkavállalói szókincs                 20 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 

mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon mutatkozni 

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. 
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3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, 

mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Írott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    

1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    
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3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

 

11371-12 azonosító számú 

 

Biztonságos munkavégzés 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11371-12 azonosító számú, Biztonságos munkavégzés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11371-12  

Biztonságos munkavégzés 

Biztonságos 

munkavégzés 

alapjai 

Biztonságos 

munkavégzés 

gyakorlata 
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n
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FELADATOK 

Betartja a munka- és balesetvédelmi előírásokat x     x 

Betartja a biztonságtechnikai előírásokat x     x 

Betartja a tűzvédelmi előírásokat x     x 

Betartja a környezetvédelmi előírásokat  x     

Betartja a karbantartásra vonatkozó előírásokat   x x x  

Betartja a gépek biztonságos használatára vonatkozó 

előírásokat 
  x  x x 

Kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, munkaterületet 

előkészít 
  x x   

Gépeket, szerszámokat ellenőriz, beállít   x  x  

Biztonságtechnikai eszközöket beállít   x  x  

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkabiztonsági szabályok, rendeletek x      

Munkavégzési környezeti és technológiai szabályok x     x 

Munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelességei x      

Elsősegélynyújtás x     x 

Tűzvédelem x     x 

Tűzoltó berendezések és eszközök feladatai x     x 

Tűzkárbejelentés x     x 

Érintésvédelmi szabályok, előírások x   x x x 

Környezetvédelem  x     

Faipari hulladék kezelésének előírásai  x    x 

Faipari termékek készítésének általános 

követelményei 
 x     

A faipari munkavégzés feltételei   x   x 

Géptani alapfogalmak   x    

Kéziszerszámok, kézi kisgépek   x x   

Faipari alapgépek felépítése, szerszámai és beállításai   x  x  

Faipari alapgépek kezelésének szabályai és 

biztonságtechnikai előírásai 
  x  x  
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Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási 

útmutatók 
  x  x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata    x x x 

Gépek, szerszámok biztonságos használata    x x x 

Köznyelvi és szakmai szöveg hallás utáni megértése x x x    

Olvasott köznyelvi és szakmai szöveg megértése x x x    

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás    x x  

Döntésképesség    x x x 

Kézügyesség    x   

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség      x 

Közérthetőség x x x    

Kompromisszumkészség      x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés    x x x 

Problémaelemzés,-feltárás x x x    

Rendszerező képesség x x x    
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4. Biztonságos munkavégzés alapjai tantárgy                      72 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A biztonságos munkavégzés alapjai elméleti oktatás célja, hogy a tanulókat 

felkészítse a munkaterületen jelentkező munkavédelmi, tűzvédelmi és 

környezetvédelmi feladatok ellátására, a faipari alapgépekkel, szerszámokkal, 

eszközökkel történő körültekintő és elővigyázatos munkavégzés szabályainak 

elsajátítására. A tantárgy oktatása során felelős, környezettudatos magatartás 

alakuljon ki a tanulókban. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

4.3. Témakörök  

 

4.3.1. Munka- és tűzvédelem                36 óra 

A munkavédelem célja, feladata, területei, szervezete és fontosabb jogszabályai. 

A munkáltató és munkavállaló jogai és kötelességei. 

A biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételei.  

Az anyagmozgatás és anyagtárolás biztonságtechnikája. 

Baleset fogalma, csoportosítása, megelőzése. 

Balesetek kivizsgálása, nyilvántartása. 

Tennivalók baleset esetén. 

Az elsősegélynyújtás szabályai. 

Szakhatóságok jogai. 

Egészséges munkahelyek kialakítása, szervezeti intézkedések.  

Gépek, berendezések biztonságos üzemeltetése. 

Kéziszerszámok biztonságos használata. 

Munkabiztonsági felszerelések, eszközök, védőruhák használata. 

Egyéni és kollektív védőfelszerelések használata a biztonságos 

munkavégzéshez. 

A foglalkozási ártalom fogalma, csoportosítása, okai, következményei, valamint 

megelőzésének lehetőségei. 

Foglalkozási betegségek. 

Foglalkozás-egészségügy tárgykörei (munkaélettan, munkalélektan, 

munkakörülményi tényezők, munkakultúra). 

Orvosi alkalmassági vizsgálatok. 

Személyi higiénia. 

Ergonómia. 

A tűzvédelem célja és feladatai. 

Az égés feltételei, fajtái. 

Tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi osztályba sorolás. 
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Tűzoltó anyagok és eszközök, kezelésük. 

Tennivalók tűz esetén, tűzoltási módok.  

A villamosság biztonságtechnikája. 

Érintésvédelem. 

 

4.3.2. Környezetvédelmi- és technológiai szabályok            20 óra 

Ökológiai alapismeretek. 

A környezet- és természetvédelem fogalma, jelentősége. 

Környezetvédelem eszközei, módszerei. 

A víz, a levegő, a talaj, a környezet tisztaságának védelme. 

A fa- és bútoriparban keletkező hulladékok feldolgozása, tárolása, 

ártalmatlanítása. 

Beruházások környezetvédelmi előírásai. 

A faipari beruházás előkészítése, szakhatóságok előírásai és telephely 

engedélyezési eljárás. 

Szennyvíz- és hulladékkezelés. 

Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása.  

Biztonsági adatlapok, R-S mondatok.  

Zajvédelem. 

 

4.3.3. Faipari alapgépek, szerszámok, eszközök biztonságtechnikája   16 óra 

Biztonságtechnika a faiparban. 

Ergonómiai előírások, gépek kezelhetősége. 

Faipari gépek üzemeltetésének környezeti szempontjai. 

Faipari alapgépek működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges ismeretek.  

Alapvető kéziszerszámok, kézi kisgépek biztonságtechnikája.  

Elsősegély-nyújtási ismeretek. 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

.pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. házi feladat x   - 

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
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tá
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- 
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et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.2. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tesztfeladat megoldása x   - 

3. Képi információk körében     

3.1. Munkavédelemi táblák értelmezése   x - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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5. Biztonságos munkavégzés gyakorlata tantárgy              126 óra 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

A biztonságos munkavégzés gyakorlata oktatás célja, hogy felkészítse a tanulókat 

a faipari alapgépek, szerszámok, eszközök biztonságos használatára. A tantárgy 

oktatása során elsajátított kompetenciák birtokában a tanulók képesek legyenek a 

faipari termelésben a kézi és gépi munkavégzés szabályainak maradéktalan 

betartására, a munkabiztonsági eszközök, felszerelések használatára, a gépek, 

szerszámok biztonságos használatára. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

5.3. Témakörök  

 

5.3.1. Faipari szerszámok, eszközök biztonságtechnikája            36 óra 

Műhelyrend. 

Padszerszámok, közös szerszámok. 

Szerszámok tárolása. 

Szerszámok tárolása munka közben. 

Kéziszerszámok kezelése, fűrészek, gyaluk, vésők, fúrók, kalapácsok. 

Egyéb szerszámok biztonságos használata.  

 

5.3.2. Faipari alapgépek biztonságtechnikája             54 óra 

Faipari gépek rendeltetése, biztonságos beállítása. 

Védőberendezések, védőeszközök használata. 

Faipari gépek biztonságos üzemeltetése, karbantartása. 

A gépek üzemi körülményei, gépápolás. 

Gépi szerszámok kezelése, tárolása. 

Gépi szerszámok biztonságos szállítása és tárolása, szerszámok 

ellenőrzése. 

Gépi munkavégzés szabályai. 

 

5.3.3. Munkabiztonság                 36 óra 

A munkahely rendje, anyagok rakatolása megmunkálás közben.  

Magatartási szabályok a műhelyben, testtartás megmunkálás közben. 

Környezeti és technológiai szabályok munkavégzés közben. 

Veszélyes anyagok kezelése, tárolása. 

Elsősegélynyújtás. 

Tűzoltó berendezések és eszközök használata. 

Tűzkárbejelentés. 

Érintésvédelmi szabályok, előírások a műhelyben. 
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Faipari por-forgács elszívása, faipari hulladék kezelése. 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakma specifikus tanműhely vagy szakma specifikus gazdálkodó szervezet 

 

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek 

(ajánlás) 

Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x  - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés  x  - 

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. Gyakorlati munkavégzés körében     

1.1. Műveletek gyakorlása x    

1.2.. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x   

2. Üzemeltetési tevékenységek körében     

2.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 x   

2.2. Feladattal vezetett szerkezetelemzés  x   

2.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x   

2.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
x    

 

5.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  
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A  

 

10224-12 azonosító számú 

 

Alapvető tömörfa megmunkálás 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10224-12 azonosító számú, Alapvető tömörfa megmunkálás megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10224-12  

Alapvető tömörfa megmunkálás 

Faipari szakmai és 

gépismeret 

Faipari szakmai 

gyakorlat 
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FELADATOK 

Kézi szerszámokat használ x   x x   x 

Porelszívót ellenőriz, bekapcsol x x  x x x  x 

Ellenőrzi az alapgépek paramétereit, működését   x  x  x  x 

Szabászati tevékenységet végez x x   x x   

Keresztmetszeti megmunkálást végez  x x   x x   

Fúrási műveleteket végez    x    x 

Csiszolási műveleteket végez    x    x  

Szerkezeti kötéseket kialakít     x    x 

Faipari alapszerkezeteket készít    x    x 

Gyártásközi ellenőrzést végez    x    x  

Lambéria, padló, parketta alapanyagot készít  x  x  x  x 

Lépcsőlapok, lépcsőkorlátok gyártását végzi  x  x  x  x 

Fahulladékot feldolgoz   x    x    

SZAKMAI ISMERETEK 

Gyártási utasítások értelmezése     x    x 

Faipari alapgépek kezelése, védőberendezések 

használata 
x x  x x x  x 

Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken  x    x   

Fűrészelés   x    x   

Gyalulás  x    x   

Fúrás x    x    

Csiszolás   x    x  

Csiszolóanyagok   x    x  

Faipari alapgépeken alkalmazható szerszámok 

jellemzői 
x x   x x   

Szerszám-karbantartási feladatok  x    x   

Minőségbiztosítási feladatok    x x   x x 

Forgácsolással kapcsolatos számítások x x       
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Anyaggazdálkodási feladatok  x  x  x  x 

Megmunkálási ráhagyások, anyagkihozatal számítás x x  x x x  x 

Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata x   x x   x 

A faanyagok műszaki tulajdonságai x x  x x x  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Faipari rajz olvasása, értelmezése  x x  x x x  x 

Számolási készség, alapvető összefüggések ismerete x   x x   x 

Gépek, szerszámok biztonságos használata x x x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás x x x x x x x x 

Önállóság  x x  x x x  x 

Kézügyesség     x x  x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Segítőkészség   x  x    x 

Közérthetőség  x  x  x  x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Körültekintés, elővigyázatosság      x x x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés     x x x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x  x x x x x 
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6. Faipari szakmai és gépismeret tantárgy                        72 óra 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók számára olyan alapképzést nyújtson, mely alapja lehet a faipari 

szakmák speciális tananyagainak. Megismertesse a tanulókkal a fa 

megmunkálásának kézi technológiáit, a faipari alapgépek szerkezetét és működési 

elvét, tegye alkalmassá a tanulókat a szakelméleti ismeretek gyakorlati 

alkalmazására. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

6.3. Témakörök  

 

6.3.1. Tömörfa megmunkálás kézi szerszámokkal, kisgépekkel           24 óra 

A forgácsolás elmélete. 

Faipari szerszámok és kézi kisgépek (fűrész-, maró- és csiszológépek, 

fúrógépek, oszlopos fúró). 

Forgácsoló szerszámok jellemzői egyenes és körpályán mozgó szerszámoknál. 

Jellemző szögek és hatásuk a felületi finomságra. 

Forgácsoláshoz szükséges mozgások (főmozgás, mellékmozgás). 

Forgácsoló sebesség, előtoló sebesség. 

Forgácsolás egyenes vonal mentén. 

Forgácsolás ív mentén. 

Forgácsolással összefüggő szakmai számítások (jellemző szögek, áttétel, 

fűrészszalag hossza, vastagsága, körfűrészek forgácsolási sebessége, előtoló 

sebessége, gyalugép forgácsolási sebessége, előtoló sebessége). 

Kézi szerszámok műhelyszintű használata. 

Kézi szerszámok (fűrészek, gyaluk, vésők, fúrók) fajtái és alkalmazásuk. 

Kézi csiszolásnál használt anyagok és felhasználásuk. 

Darabolás, szélezés, szeletelés, hibakiejtés, sík és térgörbék vágása. 

Szelvény méretre alakítása kézi szerszámokkal, faipari kisgépekkel. 

Fűrészáru lap és él gyalulása derékszögben, méretre munkálás kézi 

szerszámokkal, faipari kisgépekkel. 

Faipari kézi gépek működtetése és biztonságtechnikája. 

Kézi fűrészgépek: körfűrészek, láncfűrészek, dekopír-fűrészek, rezgőfűrészek, 

szúrófűrészek működése, alkalmazása. 

Kézi gyalugépek működése, alkalmazása. 

Kézi fúrógépek működése, alkalmazása. 

Kézi marógépek (felsőmaró gép, laposcsap/lamelló marógép) működése, 

üzemeltetése, alkalmazása. 
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Kézi csiszológépek (szalag, korong, rezgő) működése, üzemeltetése, 

alkalmazása. 

Kézi gépeknél használt por- és forgácselszívók. 

Kézi gépek biztonságtechnikai előírásai, szabályai. 

Műhelyben betartandó általános biztonságtechnikai szabályok. 

 

6.3.2.  Fűrészelés és keresztmetszet-megmunkálás gépei és szerszámai  24 óra 

Megmunkáló gépek, szerszámok (szalag- és körfűrészgépek, gyalugépek). 

Szalagfűrészek működése és felhasználása, üzemeltetési szabályai. 

Körfűrészek működése és felhasználása, üzemeltetési szabályai. 

Egyengető gyalugépek működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai. 

Vastagsági gyalugépek működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai. 

Fűrész- és gyalugépeknél használt por- és forgácselszívók. 

Kiegészítő berendezések, sablonok, munkadarabok ellenőrzése. 

Fűrész- és gyalugépek biztonságtechnikai előírásai. 

Gépteremben betartandó általános biztonságtechnikai szabályok. 

Darabolás, szélezés, szeletelés, hibakiejtés. 

Sík és térgörbék vágása. 

Szelvény méretre alakítása faipari fűrészgépekkel. 

Fűrészáru lap és él gyalulása derékszögben. 

Méretre munkálás faipari gyalugépeken. 

 

6.3.3. Alkatrészek felületi előkészítése, ellenőrzése   6 óra 

Csiszolási műveletek végzése kézzel és kisgépekkel. 

Kézi és gépi csiszolóanyagok ismertetése. 

Kézi csiszológépeken (szalag, tárcsás, rezgő) végezhető technológiák. 

Sík, mart, profilozott felületek csiszolása. 

Sarkok, élek letörése. 

 

6.3.4. Alapszerkezetek kialakításának jellemző típusai és 

gyártástechnológiái                18 óra 

Faipari alapszerkezetek (lap-, keret-, káva- és állványszerkezetek). 

Toldások, fakötések. 

Egyszerű szélesbítő toldások (egyenes élillesztéssel, idegencsappal, gépi 

toldással) szerkezeti kialakítása, felhasználási területei. 

Egyszerű hosszabbító toldások (rálapolással, gépi toldással) kialakítása és 

alkalmazásai. 

Alap keretkötések (ollós csapozás, vésett csapozás) kialakításai, felhasználási 

területei. 

Alap kávakötések (egyenes és fecskefarkú fogazások) kialakítása és 

alkalmazásai. 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Tanterem 

 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorsz

ám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. házi feladat x   - 

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
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n
tá

s 

O
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tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.3. Információk önálló rendszerezése   x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

7. Faipari szakmai gyakorlat tantárgy                     288 óra 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja 
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A tanulók ismerjék meg a faanyag tulajdonságait, megmunkálási lehetőségeit, 

tanulják meg használni a kéziszerszámokat és kezelni a faipari alapgépeket.  

A tanulók legyenek képesek felismerni a leggyakrabban használatos fafajokat és a 

felhasználásukat megnehezítő fahibákat, ismerkedjenek meg az asztalos szakma 

tevékenységi körével, lehetőségeivel, munkamódszereivel. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

7.3. Témakörök  

 

7.3.1. Tömörfa megmunkálás kézi szerszámokkal, kisgépekkel           64 óra 

Természetes fából készülő alkatrészek szabása, darabolása, szeletelése, kézi 

szerszámokkal és kézi kisgépekkel (gépek, berendezések, szerszámok 

ellenőrzése, szerszámok beállítása, működtetése). 

Kézi fűrészek általános ismertetése (fűrészfog jellemzői, szögei, élezés menete, 

terpesztés-oldallapsúrlódás csökkentés). 

Fűrészelési gyakorlat (szükséges mérő- és rajzoló eszközök ismertetése, 

használata, anyagkiosztás). 

Fűrészelési technológia - anyagbefogás, rögzítési módok, ellenőrzés, 

munkavédelem. 

Fűrészelési gyakorlatok. 

Kézi körfűrész gépek, dekopír-, szúró-, rezgőfűrészek bemutatása, használata. 

Gépi fűrészelési gyakorlatok.  

Keresztmetszet megmunkáló kézi szerszámok és gépek, gépekhez tartozó 

szerszámok jellemzői, késcsere, gépbeállítás. 

Simító gyalu bemutatása, nagyolási gyakorlatok. 

Eresztő gyalu felépítése, forgácstörő szerepe, egyengetési gyakorlat, kézjegy 

szerepe. 

Derékszögű síkok képzése, méretre gyalulás, önellenőrzés. 

Gépi gyaluszerszámok, késcsere, késbeállítás, kiegyensúlyozás eszközei, 

használatuk. 

Méretre gyalulás, méretellenőrzés. 

Hosszú, rövid, görbe és csavarodott alkatrészek egyengetése. 

Biztonságtechnika, baleset-megelőzés. 

Kézi marógépek, marószerszámok, szerszámcsere, gépbeállítás, 

biztonságtechnikai eszközök és berendezések alkalmazása, marási típusok. 

Felsőmarógép bemutatása, használata.  

Laposcsap (lamelló) marógép bemutatása, használata.  

Kézi és állványos fúrógépek, fúrószerszámok, szerszámcsere, gépállítás, fúrási 

típusok, technológiák. 
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7.3.2.  Fűrészelés és keresztmetszet-megmunkálás gépei és szerszámai  56 óra 

Megmunkáló gépek, szerszámok (szalag- és körfűrészgépek, gyalugépek). 

Gépi fűrészszerszámok (fűrészszalagok, körfűrészlapok és azok típusainak 

bemutatása) felépítése, beállítása. 

Asztalos szalagfűrészgép felépítése, beállítása, szalagcsere, fűrészelési 

gyakorlat. 

Asztalos körfűrészgép felépítés, beállítása, az elővágó körfűrészlap szerepe. 

Fűrészelés gyakorlása, darabolás, szélezés, szeletelés, íves (sík és térgörbe) 

alkatrészek kialakítása. 

Gépi gyaluszerszámok, késcsere, késbeállítás, kiegyensúlyozás eszközei, 

használata, gyalulási gyakorlat. 

Egyengetés, vastagolás, teljes keresztmetszetű megmunkálás gyakorlása, 

méretre gyalulás, méretellenőrzés. 

Hosszú, rövid, görbe és csavarodott alkatrészek egyengetése. 

Biztonságtechnika, baleset-megelőzés. 

 

7.3.3. Alkatrészek felületi előkészítése, ellenőrzése            24 óra 

Csiszolási típusok, kézzel, kisgépekkel. 

Csiszolóanyagok. 

Természetes fa csiszolási technológiái (színlőpenge használata), natúr, pácolt, 

mázolt, lazúr, lakkozott felület alá. 

Csiszolópapírok, kézi szalagcsiszoló gép, vibrációs és korongcsiszoló gépek 

használata, működése. 

Csiszolási gyakorlatok - tömörfa alkatrészek, kávák csiszolása. 

Méret- és minőség-ellenőrzés. 

A gyártásközi ellenőrzések meghatározása, a dokumentálás tartalmi és formai 

követelményei. 

 

7.3.4. Alapszerkezetek kialakításának jellemző típusai és 

gyártástechnológiái                     144 óra 

Faipari szélesbítő és hosszabbító toldások készítése kézi szerszámokkal, 

kisgépekkel. 

Szélesbítő toldás egyenes élillesztéssel. 

Szélesbítő toldás idegen csappal. 

Hosszabbító toldás rálapolással, egyenes vagy ferde élillesztéssel. 

Keret- és kávakötések kézi szerszámokkal, kézi és faipari gépekkel. 

Sarokkötések lapolással, 90°-os illesztésű lapolással (alkalmazási terület, 

műveleti sorrend, összerajzolás menete, alkalmazott szerszámok), vállazás. 

Sarokkötés ollós csapozással, 90°-os illesztéssel, egy oldalon (összerajzolás, 

fűrészelés, vésés). 

Sarokkötés ollós csappal 1/3 aljazással, 2/3-os aljazással (összerajzolás, aljazott 

méretek, vállazási méretek összhangja). 

Sarokkötés fészkes szakállas vésett- csappal, átmenő szakállas vésett- csappal. 
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„T” kötés átvésett csappal. 

Kávakötések kézi szerszámokkal és gépekkel. 

Hevederek és csap készítése kézi szerszámokkal és gépekkel. 

Egyenes fogazás, nyílt, félig takart fecskefarkú fogazás kézi szerszámokkal, 

gépekkel.  

Köldökcsaphely-fúrás, fúrógépek szerszámai, felépítésük, működésük. 

Idegen csap helyének marása, laposcsap/lamelló helyének marása. 

Egyszerű munkadarabok készítése. 

Alapszerkezetek gyakorlása kézi szerszámokkal és gépekkel. 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakma specifikus tanműhely vagy szakma specifikus gazdálkodó szervezet 

 

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x  - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés  x  - 

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 
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i 
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so
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- 
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s 
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- 
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1. Csoportos munkaformák körében     

1.1.. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

2. Gyakorlati munkavégzés körében     

2.1.. Műveletek gyakorlása  x  - 

2.2.. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

 

10225-12 azonosító számú 

 

Asztalosipari szerelés 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10225-12 azonosító számú, Asztalosipari szerelés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10225-12  

Asztalosipari szerelés 

Asztalosipari 

szerelési ismeretek  

Asztalosipari 

szerelési gyakorlat  
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 d
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FELADATOK 

Szerelési dokumentációt értelmez x x x x x x 

Előszerelési műveleteket végez x   x   

Asztalosipari alapszerkezeteket szerel  x   x  

Összeállítja a terméket a technológiai sorrend, illetve a 

szerelési utasítás szerint  x   x  

Helyszíni szerelést végez   x   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Kézi szerszámok, kézi kisgépek használata x x x x x x 

Összeállítási feladatok megszervezése x x  x x  

Ragasztók felhasználása x x x x x x 

Csiszolóanyagok felhasználása x x x x x x 

Helyszíni szerelési műveletek   x   x 

Pneumatikus kézi kisgépek használata  x x  x x 

Kézi szorítóeszközök x x x x x x 

Keretprések, korpuszprések  x   x  

Termék gyártástechnológiai leírások értelmezése x   x   

Vasalatok, szerelvények, szerelés anyagai x x x x x x 

Rögzítés-technikai alapismeretek   x   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Faipari rajz olvasása, értelmezése x x x x x x 

Építőipari rajz olvasása, értelmezése   x   x 

Számolási készség, alapvető összefüggések ismerete x x x x x x 

Gépek, szerszámok biztonságos használata x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x x x x x 

Önállóság   x   x 

Szervezőkészség x   x   

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
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Határozottság   x   x 

Irányíthatóság  x x  x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés    x x x 

A környezet tisztántartása x x x x x x 

Körültekintés, elővigyázatosság   x   x 
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8. Asztalosipari szerelési ismeretek tantárgy                         72 óra 

 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg az asztalosipari szereléshez, javításához szükséges 

technológiai folyamatokat. A szerelési dokumentáció alapján legyen képes 

elvégezni a különböző szerelési feladatokat kéziszerszámokkal, gépesített 

kéziszerszámokkal és gépekkel. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

8.3. Témakörök  

 

8.3.1. Szerelési dokumentáció használata, alkatrészek előszerelése      24 óra 

Szerelési dokumentációk, rajzok értelmezése, készítése. 

A minőségbiztosítás alapjai, az ISO rendszer elve, minőségbiztosítás esetei a 

szereléskor a bútor- és faiparban. 

Alkatrészek méret- és, minőségellenőrzése, dokumentációja. 

Szereléshez szükséges megmunkálások pozícionálása, jelölése, beállítások (pl.: 

fiókcsúszók korpuszban, vasalathely, idegencsap helye, fakötések előkészítése, 

mosogatótálcák helyének kivágása, stb.). 

 

8.3.2. Alapszerkezetek és asztalosipari szerkezetek szerelése                28 óra 

Alapszerkezetek – idegencsapos szerkezetek – kialakításának alapjai, 

módszerei. 

Alapszerkezetek – szerkezeti ragasztások – kialakításának alapjai, módszerei. 

Alapszerkezetek – szerkezeti vasalással kialakított kötések – kialakításának 

alapjai, módszerei. 

Alapszerkezetek – bontható „mechanikus”szerkezeti kötések – kialakításának 

alapjai, módszerei. 

Különböző, a termék összeállításához szükséges furatok, fészkek, nútok, stb. 

kialakításának alapjai, módszerei. 

Asztalosipari alapszerkezetek (korpusz, káva, keret, állványszerkezet) 

elkészítése, alkalmazható technológiák. 

Asztalosipari termék szerkezeti összeállítása, technológiai sorrend és szerelési 

dokumentáció alapján. 

Asztalosipari termék vasalatainak szerelése, termék összeállítása, beállítása. 

Kiegészítők, kellékek, díszítőelemek szerelése, hibajavítási lehetőségek. 

 

 

 

8.3.3. Helyszíni szerelési feladatok               20 óra 
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Asztalosipari termék csomagolása, előkészítése szállításra, helyszíni szerelésre. 

Szerelési dokumentációk, rajzok értelmezése, készítése. 

Bútoripari termékek helyszíni szerelésének alapjai. 

Belsőépítészeti termékek helyszíni szerelésének alapjai. 

Kültéri asztalosipari termékek helyszíni szerelésének alapjai. 

Épületasztalos-ipari termékek helyszíni szerelésének alapjai. 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. házi feladat x   - 

 

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
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i 
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so
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- 
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s 
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- 
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.3. Információk önálló rendszerezése   x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

 

8.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

9. Asztalosipari szerelési gyakorlat tantárgy                   316 óra 

 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló az elméletben elsajátított szerelési ismereteket a gyakorlatban képes 

legyen alkalmazni. A tanuló értelmezze a szerelési dokumentumokat, és az 

asztalosipari szerkezetek szerelését a műveletekhez szükséges szerszámok és 

gépek kiválasztásával és kezelésével el tudja végezni. 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

9.3. Témakörök  

 

9.3.1. Szerelési dokumentáció használata, alkatrészek előszerelése      72 óra 

Szerelési dokumentációk, rajzok értelmezése. 

Alkatrészek méret- és minőségellenőrzése, dokumentálása. 

Szereléshez szükséges megmunkálások pozícionálása, jelölése, beállítása 

(fiókcsúszók korpuszban, vasalathely, idegencsap helye, fakötések 

előkészítése). 

 

9.3.2. Alapszerkezetek és asztalosipari szerkezetek szerelése         144 óra 

Alapszerkezetek – idegencsapos szerkezetek – kialakítása. 

Alapszerkezetek – szerkezeti ragasztások – kialakítása. 

Alapszerkezetek – szerkezeti vasalással kialakított kötések – kialakítása. 

Alapszerkezetek – bontható „mechanikus”szerkezeti kötések – kialakítása. 

Különböző, a termék összeállításához szükséges furatok, fészkek, nútok 

kialakítása, előkészítése. 

Egyéb bútoralkatrészek beépítésének előkészítése (mosogató, kézmosó, tükör, 

üveg). 

Asztalosipari alapszerkezetek, korpusz, káva elkészítése. 

Asztalosipari alapszerkezetek szerelésének előkészítése. 

Asztalosipari alapszerkezetek (korpusz, káva, keret, állványszerkezet) 

elkészítése. 

Asztalosipari termék szerkezeti összeállítása technológiai sorrend és szerelési 

dokumentáció alapján. 

Asztalosipari termék vasalatainak szerelése, termék összeállítása, szerelése, 

beállítása. 

Kiegészítők, kellékek, díszítőelemek szerelése. 
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Asztalosipari termék hibajavítása. 

 

9.3.3. Helyszíni szerelési feladatok             100 óra 

Asztalosipari termék csomagolása, előkészítése szállításra, helyszíni szerelésre. 

A helyszíni felmérés elvégzése. 

A helyszíni felmérés dokumentációjának elkészítése, vázlatrajz készítése. 

Helyszíni szerelés előkészítése szerelési dokumentációk, rajzok, szerelési 

utasítások alapján. 

A helyszíni szereléshez szükséges gépek, szerszámok, segédanyagok 

(ragasztóanyagok, rögzítőelemek, csavarok). 

Bútoripari termékek helyszíni szerelése. 

Belsőépítészeti termékek helyszíni szerelése. 

Épületasztalos-ipari termékek helyszíni szerelése. 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakma specifikus tanműhely vagy szakma specifikus gazdálkodó szervezet 

 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x  - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés  x  - 
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9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 
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1. Csoportos munkaformák körében     

1.1.. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

2. Gyakorlati munkavégzés körében     

2.1.. Műveletek gyakorlása  x  - 

2.2.. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

 

10226-12 azonosító számú 

 

Asztalosipari termékek gyártása 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10226-12 azonosító számú, Asztalosipari termékek gyártása megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10226-12  

Asztalosipari termékek gyártása 

Szerkezettan-szakrajz és 

technológia 

Asztalosipari 

szakmai 

gyakorlat 
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FELADATOK 

Korpuszbútorokat, tároló bútorokat gyárt x  x      

Asztalokat gyárt x  x      

Ülőbútorokat készít x  x      

Fekvőbútorokat készít x  x      

Kiegészítő bútorokat gyárt x  x      

Irodai bútorokat gyárt x  x      

Lapok, lemezek szabását végzi    x   x  

Felület-előkészítést, egalizáló csiszolást végez    x   x  

Ragasztási műveleteket végez     x   x 

Éllezárást végez    x   x  

Sík-és íves felület furnéroz    x   x  

Furnérozott felület előkészítését végzi    x   x  

Felületkezelést végez     x   x 

Beépített bútorokat készít  x x      

Ajtókat és ablakokat készít  x x   x   

Fém-műanyag kombinált nyílászárókat gyárt  x x   x   

Spaletta és zsalugáter készítését végzi  x x   x   

Árnyékolástechnikai berendezéseket gyárt, szerel  x x   x   

Lépcsők és korlátok készítését végzi  x x   x   

Padlók, parketták gyártását, lerakását végzi  x x   x   

Faburkolatokat készít  x x   x   

Egyéb asztalosipari termékeket gyárt  x x   x   

Épületasztalos-ipari szerkezeteket elhelyez és rögzít  x x   x   

Épületasztalos-ipari szerelvényeket, vasalatokat 

felszerel, beállít 
 x x   x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Formaterv készítése x x       
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Metszeti rajz készítése x x       

Csomóponti rajz készítése x x       

Alkatrészrajzok készítése x x       

Bútortípusok rendeltetése, formai, szerkezeti 

kialakítása 
x x       

Fa- és egyéb anyagok alkalmazása   x   x   

Lapok, lemezek szabás technológiája    x   x  

Szabástérkép, darabjegyzék készítése, használata    x   x  

Lapanyagokkal kapcsolatos számítások    x   x  

Felület- előkészítés anyagai     x   x 

Csiszolóanyagok felhasználása     x   x 

Ragasztási technológiák     x   x 

Ragasztással kapcsolatos számítások     x   x 

Furnérok fajtái, tulajdonságai, felhasználása   x    x  

Furnérozási technológiák   x    x  

Felület-előkészítési és felületkezelési technológiák     x   x 

Felületkezelő anyagok     x   x 

Ajtók, ablakok szerkezeti kialakítása, nyitásiránya  x x   x   

Üvegek felhasználási módjai, üvegezési feladatok  x x   x   

Árnyékolástechnikai berendezések szerkezete  x x   x   

Padlók, parketták, falburkolatok szerkezete  x x   x   

Faburkolatok készítésének technológiája  x x   x   

Lépcsők szerkesztése, készítése  x x   x   

Épületasztalos munkák vasalatai, szerelési technikák  x x   x   

Kiegészítő anyagok tulajdonságai  x x   x   

Minőség-ellenőrzés feladatai, kísérő dokumentációk 

összeállítása 
 x x   x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai és köznyelvi beszédkészség, íráskészség, 

szövegértés 
      x x 

Számolási készség, alapvető összefüggések ismerete   x x x x x x 

Faipari rajz készítése, olvasása, értelmezése x x       

Építőipari rajzok olvasása, értelmezése  x       

Folyamatábrák olvasása, értelmezése  x       

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás x x x x x x x x 

Önállóság  x  x  x x x 

Kézügyesség      x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Fogalmazókészség   x x x    

Irányítási készség      x   

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Figyelem összpontosítás      x x x 

Áttekintő képesség x x x      

Gyakorlatias feladatértelmezés      x x x 
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10. Szerkezettan-szakrajz és technológia tantárgy                 312 óra  

 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a különböző rajzfajtákat, a rajzkészítés technikai, 

minőségi és a szabvány által előírt rajzi követelményeit. Ismerjék és értsék a rajzi 

ábrázolás szabályait, alakuljon ki térszemléletük, fejlődjön esztétikai érzékük, 

képesek legyenek a szakmai elmélet és gyakorlat során tanult faipari szerkezetek 

műszaki rajzának elkészítésére. A tanulók megismerjék a különböző bútor- és 

épületasztalos-ipari termékek jellemzőit, szerkezetét, elkészítésének műveleti 

sorrendjét. A tanuló képes legyen kiválasztani a műszaki dokumentáció alapján 

az egyes termékek előállításához szükséges anyagokat, technológiákat, 

szerszámokat, gépeket. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

10.3. Témakörök  

 

10.3.1. Bútorasztalos termékek típusai, szerkezete                 108 óra 

Bútorasztalos alapismeretek. 

A bútor fogalma, rendeltetése. 

A bútorok csoportosítása. 

A bútorok jellemzői. 

A történelmi bútorok ismertetőjegyei. 

Szekrények jellemző típusai és gyártása (állványpolc, könyvszekrény, 

ruhásszekrény, beépített szekrény, iratszekrény, éjjeliszekrény fiókkal, 

írószekrény, fiókos szekrény, tálalószekrény). 

Fiókos éjjeliszekrény (ajtólappal) szerkezeti rajza. 

Asztalok jellemző típusai és gyártása (fiókos asztal, étkezőasztal, elfordítható 

lapú asztal, eltolható, kinyitható lapú asztal, kulisszás nagyobbítható asztal, 

villás kihúzós asztal, íróasztalok). 

Egy- és kétfiókos asztal szerkezeti rajza. 

Ülőbútorok jellemző típusai és gyártása (szék, karosszék, fotel 

állványszerkezete). 

Támlás szék szerkezeti rajza. 

Fekvőbútorok jellemző típusai és gyártása (fix, nagyobbítható és átalakítható 

fekvőbútorok, egyszemélyes, kétszemélyes ágy szerkezete, heverők, kanapék 

szerkezete, emeletes ágy). 

 

10.3.2. Épületasztalos termékek típusai, szerkezete             60 óra 

Az építőipar és faipar kapcsolata, szabványok. 

Falazatok, falnyílások, falkávák. 
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Tokméretek, névleges méret. 

Beépített bútorok elhelyezése. 

Ajtótokok fajtái, szerkezete, ácstok, gerébtok, hevedertok, pallótok.  

Az egyes tokok részei, jellemző méretei. 

Utólag beépíthető tokszerkezetek. 

Ajtólapok, válaszfalak, térelválasztók, tolóajtók.  

Vázkeretes ajtólapok. 

Üreges ajtólapok. 

Külső bejárati ajtólapok. 

Belső bejárati ajtólapok. 

Ablakok rendeltetése, csoportosítása, méretmegadása. 

Egyrétegű és kapcsolt gerébtokos ablak. 

Egyesített szárnyú ablak. 

Hőszigetelő üvegezésű ablakok. 

Különleges épületasztalos- ipari termékek (térelválasztók, tolóajtók, árnyékoló 

szerkezetek). 

Falburkolatok, álmennyezetek. 

Falépcsők szerkezete, felépítése. 

 

10.3.3. Asztalosipari termékek készítésének technológiája            72 óra 

Korpuszbútorok és tároló bútorok gyártása. 

Asztalok gyártástechnológiája. 

Ülőbútorok készítése. 

Fekvőbútorok készítése. 

Beépített bútorok gyártása. 

Bútorasztalos-ipari szerelvények, vasalatok, csavarok. 

Ajtók és ablakok gyártástechnológiája. 

Fém-műanyag kombinált nyílászárók. 

Spaletta és zsalugáter készítésének technológiája. 

Egyéb asztalosipari termékek gyártása. 

Épületasztalos-ipari szerkezetek elhelyezésének és rögzítésének szabályai. 

Épületasztalos-ipari szerelvények, vasalatok.  

Ajtók, ablakok szerkezeti kialakítása. 

Árnyékolástechnikai berendezések szerkezete és gyártása. 

Padlók, parketták, falburkolatok szerkezete és gyártása. 

Faburkolatok készítésének technológiája. 

Lépcsők szerkesztése, készítése. 

Kiegészítő anyagok tulajdonságai. 

Minőségellenőrzés feladatai, kísérő dokumentációk összeállítása. 

 

 

10.3.4. Lapszerkezetű termékek gyártása              36 óra 

Szabástérkép készítése darabjegyzék alapján.  
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Optimalizáló program alkalmazása. 

Lapok, lemezek szabása. 

Élek zárása felületborítás előtt (élléc, T-léc). 

Leszabott lapok egalizálása. 

Borítóanyag (furnér szabása, illesztése, táblásítása). 

Ragasztóanyag előkészítése, felhordása. 

Ragasztás technológiája (préselés). 

Lapok, lemezek furnérozása. 

Préselés utáni műveletek. 

Felületborításnál előforduló hibák és javításuk. 

Íves felületek borítása. 

Éllezárás. 

Pontos méretre alakítás felületborítás után. 

Élek lezárása felületborítás után (furnér, élfólia, élléc, ABS). 

Élek megmunkálása. 

 

10.3.5. Ragasztás, felületkezelés technológiája              36 óra 

A ragasztás alapfogalmai. 

A ragasztóanyagok fajtái, tulajdonságai. 

A ragasztandó felületek előkészítése. 

A ragasztóanyagok előkészítése. 

A ragasztás szerszámai és eszközei. 

A ragasztás technológiája és a ragasztási hibák. 

Ragasztással kapcsolatos számítások (műgyanta ragasztóanyag összetétele, 

felhordandó ragasztóanyag mennyisége). 

A felületek előkészítése (halványítás, gyantamentesítés, tapaszolás, csiszolás). 

Pácolás anyagai, előkészítésük, felhordásuk a felületre. 

Pácolási hibák, javításuk, megelőzésük. 

Felületkezelési technológiák. 

A lakkok csoportosítása, NC; PE; PU; SK és diszperziós lakkok. 

Lazúrok felhordásának technológiái. 

A viaszolás módszerei. 

Bio felületkezelő anyagok és használatuk. 

Politúrozás anyagai, technológiája. 

Felületkezelési hibák, javítása, megelőzése. 

Felületbevonások, fóliázás, laminálás műveletei. 

A felületkezelés egészségvédelmi és biztonságtechnikai előírásai. 

Felületkezeléssel kapcsolatos számítások (felhordandó anyagmennyiség 

számítása). 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 
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10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorsz

ám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. házi feladat x   - 

 

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.3. Információk önálló rendszerezése   x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

3. Képi információk körében     

3.1. Asztalosipari rajz értelmezése x   - 

3.2. Asztalosipari rajz készítése leírásból x   - 

3.3. Asztalosipari rajz készítés tárgyról x   - 

 

10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

11. Asztalosipari szakmai gyakorlat tantárgy                   760 óra 

 

11.1. A tantárgy tanításának célja 
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A tantárgy ismertesse meg a tanulókat az asztalos szakma tevékenységi körével, 

lehetőségeivel, munkamódszereivel. A tanulók szerezzenek kellő ismeretet és 

elegendő gyakorlatot tömör fából, lapokból és lemezekből készült asztalosipari 

termékek gyártásához, szereléséhez, javításához. Képesek legyenek műszaki 

dokumentáció alapján faipari termékek gyártására, a munkafolyamatok 

megtervezésére, a munka minőségi elvégzésére. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

11.3. Témakörök  

 

11.3.1. Asztalosipari termékek típusai, készítése                   352 óra 

Keretszerkezetű szekrények. 

Kávaszerkezetű szekrények. 

Állvány- és vegyes szerkezetű szekrények. 

Asztalok, ülő- és fekvőbútorok gyártási feladatai. 

Tároló és kiegészítő bútorok kis- és nagyüzemi gyártása. 

Irodai bútorok, belső terek burkolatai, berendezései. 

Épületasztalos-ipari szerkezetek készítése. 

Ajtólapok készítése gépekkel. 

Ablakok gyártása gépekkel. 

Beépített bútorok gyártása. 

Falburkolatok, álmennyezetek készítése. 

Vizsgaremek elkészítése (a vizsgázónak az általa választott és a vizsgát 

szervező intézmény által jóváhagyott bútor- vagy épületasztalos-ipari terméket 

kell készítenie a műszaki dokumentációjával együtt). 

 

11.3.2. Lapszerkezetű termékek gyártása                   232 óra 

Lapalkatrészek szabása. 

Lécbetétes és felületkezelt lapok és lemezek szabása a szálirány 

figyelembevételével. 

Faforgácslapok szabása. 

Íves felületek méretre alakítása. 

Lapszabászati technológiák. 

Lapalkatrészek furnérozási technológiája. 

Leszabott lapok és lemezek egalizálása. 

Borítóanyag (furnér szabása, illesztése, táblásítása). 

Ragasztóanyag előkészítése, felhordása. 

Ragasztás technológiája (préselés). 

Préselés utáni műveletek. 

Felületborításnál előforduló hibák és javításuk. 
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Íves felületek borítása. 

 

11.3.3. Ragasztás, felületkezelés technológiája              176 óra 

A ragasztóanyagok fajtái, tulajdonságai. 

A ragasztandó felületek előkészítése. 

A ragasztóanyagok előkészítése. 

A ragasztás szerszámai és eszközei. 

A ragasztás technológiája és a ragasztási hibák. 

Ragasztással kapcsolatos számítások (műgyanta ragasztóanyag összetétele, 

felhordandó ragasztóanyag mennyisége). 

A felületek előkészítése (halványítás, gyantamentesítés, tapaszolás, csiszolás). 

Pácolás anyagai, előkészítésük, felhordásuk a felületre. 

Pácolási hibák, javítása, megelőzése. 

Felületkezelési technológiák. 

A lakkok csoportosítása, NC; PE; PU; SK és diszperziós lakkok. 

Lazúrok felhordásának technológiái. 

A viaszolás módszerei. 

Bio felületkezelő anyagok és használatuk. 

Politúrozás anyagai, technológiája. 

Felületkezelési hibák, javítása, megelőzése. 

Felületbevonások, fóliázás, laminálás műveletei. 

A felületkezelés egészségvédelmi és biztonságtechnikai előírásai. 

Felületkezeléssel kapcsolatos számítások (felhordandó anyagmennyiség 

számítása). 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakma specifikus tanműhely vagy szakma specifikus gazdálkodó szervezet 

 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorsz

ám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x  - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés  x  - 

 

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 
E

g
y

én
i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. Csoportos munkaformák körében     

1.1.. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

1.2.. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

2. Gyakorlati munkavégzés körében     

2.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

2.2. Műveletek gyakorlása  x  - 

2.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

 

11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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10228-12 azonosító számú 
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tantárgyai, témakörei 

 
 

 

 



 

395 

 

A 10228-12 azonosító számú, Gépkezelés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10228-12  

Gépkezelés 

Gépkezelési 

ismeretek  

Gépkezelési 

gyakorlat  

F
ai

p
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m

eg
m

u
n

k
ál

ás
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FELADATOK 

Ellenőrzi a gépek paramétereit, működését x x x x x x 

Porelszívót ellenőriz, bekapcsol x x x x x x 

Lap megmunkálást végez  x   x  

Marási műveleteket végez x   x   

Elemi esztergályozási műveleteket végez x   x   

Szerkezeti és szerelvényhely kialakítást végez x   x   

Csiszolási műveleteket végez  x   x  

Ragasztási műveleteket végez  x   x  

Felületkezelő eszközt, berendezést működtet   x   x 

Gyártásközi ellenőrzést végez x x  x x  

Faipari NC- és CNC-gépeket kezel x   x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Gyártási utasítások értelmezése x x x x x x 

Alkatrészek gyártása faipari gépeken x   x   

Faipari gépek kezelése, védőberendezések 

használata 
x x x x x x 

Marógépek x   x   

Csapozó marógépek x   x   

Fúrógépek x   x   

Láncmarógépek x   x   

Faesztergagépek x   x   

Csiszológépek x   x   

Furnérozás gépei x x  x x  

Lap- és élmegmunkáló gépek  x   x  

Felületkezelő berendezések   x   x 

Megmunkáló központok kezelése x   x   

Adatátvitel számítógépről CNC-re x   x   

Faipari gépeken alkalmazható szerszámok 

jellemzői, szerszámcsere 
x x x x x x 

Szerszám-karbantartási feladatok x x x x x x 

Gépkarbantartás x x x x x x 

Minőségbiztosítási feladatok x x x x x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
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Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 

használata 
x x x x x x 

Gépek, szerszámok biztonságos használata x x x x x x 

Faipari rajz olvasása, értelmezése x x  x x  

Szakmai szoftverek használata, felhasználó 

szintű számítógép ismeret 
x   x   

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás x x x x x x 

Önállóság x   x   

Kézügyesség    x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság  x   x  

Határozottság x   x   

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Figyelem összpontosítás x x x x x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés    x x x 

Körültekintés, elővigyázatosság x x x x x x 
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12. Gépkezelési ismeretek tantárgy                         108 óra 

 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók megismerjék a fa megmunkálásának gépi technológiáit, segítse a faipari 

gépek szerkezetének megismerését, nevelje a tanulókat az új gépek, technológiák 

iránti érdeklődésre, ráirányítsa a figyelmet a gépek megóvására, szakszerű 

karbantartására. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

12.3. Témakörök  

 

12.3.1. Faipari megmunkálás gépei, szerszámai             72 óra 

Faipari forgácsoló gépek és szerszámok fajtái és alkalmazásuk. 

Marógépek (asztalos marógép, felsőmarógép, csapozó marógépek) működése, 

falhasználása és üzemeltetési szabályai. 

Fúrógépek (hosszlyukfúró, sorozatfúró) működése, felhasználása és 

üzemeltetési szabályai. 

Láncmarógépek működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai. 

Tömörfa alkatrészek profilkialakítása, díszlécek, párkányok készítése 

marógépeken. 

Szerkezeti megmunkálások marógépeken. 

Szerkezeti kötések kialakítása asztalos marógépen, csapozó marógépen, 

láncmarógépen, felsőmarógépen. 

Fúrógépek, fúrási technológiák, a hosszlyuk- és sorozatfúró gépekkel 

kialakítható kötések. 

Faipari esztergagépek alaptípusai, esztergályos szerszámok. 

Csiszológépek (szalagcsiszólógépek, korongcsiszológépek, széles szalagú 

csiszológépek, élcsiszológépek) működése, felhasználása és üzemeltetési 

szabályai. 

Furnérolló működése, furnérteríték-képzés gépeinek felhasználása és 

üzemeltetési szabályai. 

Ragasztóanyag felhordásának gépei (hengeres ragasztófelhordó gép) 

működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai. 

Prések működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai. 

Éllezáró gépek működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai. 

A felületkezelés gépei és berendezései, működése, felhasználása és üzemeltetési 

szabályai. 

A szerelés során használt présgépek (keret- és korpuszprések) működése, 

felhasználása és üzemeltetési szabályai. 

Faipari gépek biztonságtechnikai szabályai. 
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Gépműhelyben betartandó általános biztonságtechnikai szabályok. 

Por- és forgácselszívó berendezések. 

Karbantartás műveletei, típusai. 

Szakmai számítások (jellemző szögek, áttétel, körpályán mozgó szerszám 

forgácsolási sebessége, előtoló sebessége). 

CNC-gépek vezérlése, kezelésének alapjai. CNC-programok felépítése. 

Szerelvényhelyek kialakítása felső- és CNC marógépeken. 

 

12.3.2. Lapanyagok megmunkálása               18 óra 

Lapszabászgépek, táblafelosztók típusai, szerkezeti felépítésük, működésük, 

üzemeltetésük. 

Fűrészelési hibák, előfordulásuk, a hibák oka és megelőzősük lehetőségei. 

Csiszolási műveletek végzése faipari csiszoló gépeken. 

Sík, mart, profilozott felületek, sarkok, élek gépi csiszolása. 

Csiszológépek és szerszámaik csoportosítása. 

Szalag-, henger-, kontakt csiszológépek szerkezeti felépítése, működése. 

Tárcsás csiszológép, él- és különleges csiszológépek. 

Élcsiszolás, egyenes és ívelt alkatrészek csiszolása. 

A csiszolási hibák javítása. 

Furnérozott laptermékek méretre alakítása körfűrészgéppel, illetve marógéppel. 

Éllezárás gépei, élek megmunkálása. 

 

12.3.3. Felületkezelés gépei, berendezései              18 óra 

A felületkezelő anyagok felhordásának gépei, eszközei (mártás, hengeres 

felhordás, öntés gépei, különböző szóróberendezések). 

Lakkozott felületek szárító berendezései, működésük. 

Felületbevonások, fóliázás, laminálás gépi berendezései. 

A felületkezelés egészségvédelmi és biztonságtechnikai előírásai. 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. házi feladat x   - 

 

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.3. Információk önálló rendszerezése   x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

 

12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

13. Gépkezelési gyakorlat tantárgy                    504 óra 

 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók megismerjék a gépi megmunkálások technológiai előírásait, az 

asztalosipari gépek szerkezetét, működési elvét, tanulják meg használni a gépek 

védőberendezéseit, a balesetmentes munkavégzés feltételeit, 

szerszámkarbantartás előírásait. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

13.3. Témakörök  

 

13.3.1. Faipari megmunkálás gépei, szerszámai              288 óra 

Marógépek (asztalos marógépek, felsőmarógépek, csapozó marógépek) 

működése, üzemeltetési szabályai. 

Fúrógépek (hosszlyukfúró gép, sorozatfúró gép) működése, üzemeltetési 

szabályai. 

Láncmarógépek működése, üzemeltetési szabályai. 

Szerkezeti kötések kialakítása maró-és fúrógépeken. 

Tömörfa alkatrészek profilkialakítása, díszlécek, párkányok készítése 

marógépeken. 

Keret körbemarása vezető gyűrű, sablon segítségével. 

Esztergályozási alapműveletek. 

Csiszológépek (szalagcsiszológépek, korongcsiszológépek, széles szalagú 

csiszológépek) működése, üzemeltetési szabályai. 

Furnérolló működése. 

Furnérteríték képzés gépeinek működése, üzemeltetési szabályai, furnérteríték 

készítése. 

Ragasztóanyag felhordásának gépei (hengeres ragasztófelhordó gép) 

működése, üzemeltetési szabályai. 

Hidraulikus hőprésgépek működése, üzemeltetési szabályai. 

Éllezáró gépek működése, üzemeltetési szabályai. 

A szerelés során használt présgépek (keret- és korpuszprések) működése, 

üzemeltetési szabályai. 

Élezőgépek, működésük. 

Faipari gépek biztonságtechnikai szabályai. 

Gépműhelyben betartandó általános biztonságtechnikai szabályok. 

Por- és forgácselszívó berendezések kezelése, karbantartása. 

A karbantartás műveletei, típusai. 

Megmunkáló gépek kiegészítő berendezései, sablonok. 

CNC-gépek vezérlése, kezelésének alapjai. CNC-programok felépítése. 

Szerelvényhelyek kialakítása felső- és CNC marógépeken. 

 

13.3.2. Lapanyagok megmunkálása             144 óra 

Lapszabászgépek, táblafelosztók üzemeltetése. 

Csiszolási műveletek végzése faipari csiszoló gépeken. 

Sík, mart, profilozott felületek, sarkok, élek gépi csiszolása. 

Csiszológépek és szerszámaik kiválasztása. 

Szalag-, henger-, kontakt csiszológépek üzemeltetése, csiszolási gyakorlatok. 

Tárcsás csiszológép, él- és különleges csiszológépek, csiszolási gyakorlatok. 
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Élcsiszolás, egyenes és ívelt alkatrészek csiszolása, csiszolási gyakorlatok. 

Táblásított- és furnérozott lapok csiszolása felületkezelés alá. 

A csiszolási hibák javítása. 

Furnérozott laptermékek méretre alakítása körfűrészgéppel, illetve marógéppel. 

Éllezárás gépei, élek megmunkálása. 

Ragasztás (préselés). 

A ragasztás technológiája (présgép bemutatása, működése, préselési 

paraméterek meghatározása). 

Élek lezárása felületborítás után (furnér, élfólia, élléc, ABS). 

 

13.3.3. Felületkezelés gépei, berendezései              72 óra 

Pácfelhordó eszközök, berendezések. 

Pácolási gyakorlat. 

A felületkezelő anyag felhordásának módjai, gépei, eszközei (mártás, hengeres 

felhordás, különböző szórástechnológiák, öntés). 

Felületkezelési gyakorlatok. 

Felületkezelési hibák, javításuk, megelőzésük. 

A felületkezelés egészségvédelmi és biztonságtechnikai előírásai. 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakma specifikus tanműhely vagy szakma specifikus gazdálkodó szervezet 

 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x  - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés  x  - 
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13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1.. Csoportos munkaformák körében     

1.1.. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

2. Gyakorlati munkavégzés körében     

2.1.. Műveletek gyakorlása  x  - 

2.2.. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

3. Üzemeltetési tevékenységek körében     

3.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 x  - 

3.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x  - 

3.3. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
 x  - 

 

13.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

 

10229-12  azonosító számú 

 

Gyártás előkészítési feladatok 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10229-12 azonosító számú, Gyártás előkészítési feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10229-12  

Gyártás előkészítési feladatok 

Faipari 

szakrajz  

Gyártás-

előkészítési 

ismeretek  

A
la

p
fo

g
al

m
ak

, s
ík

m
ér

ta
n

i 
sz

er
k

es
zt
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ek

 

Á
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lá
sa
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m
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ű
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ű
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ö
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S
zá

m
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ás
te
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n
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a 
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b
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FELADATOK 

Piaci igényt felmér       x  

Üzleti tervet előkészít      x  

Helyszíni felmérést végez     x   

Műszaki rajzot és műszaki leírást készít      x   

Szabásjegyzéket, anyagnormát készít      x   

Művelettervet, technológiai leírást készít     x   

Árkalkulációt készít     x   

Árajánlatot készít      x   

Szerződést köt      x  

Beszerzi a termék előállításához szükséges anyagokat, 

eszközöket  
    x   

Fűrészárut osztályoz, válogat, szakszerűen máglyáz    x    

Alap-, segédanyagot választ, minőségellenőrzést végez    x    

Szállítólevelet, számlát ír       x  

Vásárokon, kiállításokon vesz részt       x  

Számítógépet kezel, faipari célszoftvereket használ        x 

Napi feladatokat adminisztrál      x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Helyszíni felmérés     x   

Műszaki rajzi alapismeretek x       

Ábrázolási módok x x      

Fakötések ábrázolása   x     

Formaterv   x   x   

Metszeti rajz   x   x   

Csomóponti rajz   x  x   

Alkatrészrajzok    x  x   

Műszaki leírás      x   

Szabásjegyzék, anyagnorma      x   
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Szabásterv      x   

Műveletterv, technológiai leírás tartalma, szerepe     x   

Árkalkuláció      x   

Alapanyagok tulajdonságai és felhasználási lehetőségei     x    

Alap- és segédanyagokkal kapcsolatos szabványok     x    

Alap- és segédanyagokkal kapcsolatos szakmai 

számítások  
   x    

A faanyag alakváltozásai    x    

A fa hibái és betegségei    x    

Hazai fafajták ismerete, megmunkálhatósága    x    

Faanyagok kezelése, tárolása    x    

A vállalkozás működésével kapcsolatos feladatok      x  

Árajánlat       x  

Szerződéskötés, garanciavállalás szabályai      x  

Szállítólevelek, számlakészítés szabályai       x  

Vásárok és kiállítások       x  

Számítógép, faipari célszoftverek használata       x 

Adminisztrációs feladatok       x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Faipari rajz készítése, olvasása, értelmezése  x x x  x   

Szabadkézi vázlatkészítés x x x  x   

Szakmai és köznyelvi beszédkészség, íráskészség, 

szövegértés 
   x x x  

Számolási készség, alapvető összefüggések ismerete     x   

Szakmai szoftverek használata, felhasználó szintű 

számítógép ismeret 
      x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás x x x  x   

Térlátás  x x x     

Döntésképesség      x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság     x   

Prezentációs készség     x  x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés      x   

Rendszerező képesség    x x  x 

Áttekintő képesség x x x  x   
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14. Faipari szakrajz tantárgy                                      72 óra 

 

14.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy megismertesse a tanulókkal a rajzkészítés technikai, minőségi és a 

szabvány által előírt rajzi követelményeit, fejlessze a tanulók térszemléletét, 

rajzkészségét, esztétikai érzékét. Rámutasson a metszetkészítés szükségességére, 

szabványos jelölésére. Felkészítse a szakmai elméletben és gyakorlatban tanult 

fakötések, faipari alapszerkezetek műszaki rajzának és méretezésének 

elkészítésére. 

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

14.3. Témakörök  

 

14.3.1. Alapfogalmak, síkmértani szerkesztések             18 óra 

A faipari szakrajz alapfogalmai.  

Rajzeszközök használata, rajzok fajtái. 

A szabvány, szabványos vonalak és betűk. 

Vonalvastagságok, vonalfajták. 

Méretarány, a méretmegadás elemei, módjai a faipari szakrajzokon. 

A faiparban alkalmazott anyagok rajzi jelölései. 

Síkmértani szerkesztések. 

Ábrázolás vetületekkel. 

Ábrázolás axonometrikusan. 

Metszetek ábrázolása, anyagjelölések. 

 

14.3.2. Ábrázolási módok, rajzok fajtái               18 óra 

Ábrázolási módok. 

Vetületi ábrázolás alapfogalmai a faipari szakrajzban. 

Axonometrikus ábrázolás alapjai, az egyméretű és a frontális axonometria. 

Perspektivikus ábrázolás. 

Nézet és metszet fogalma. 

Metszősíkok típusai a faipari szakrajzban. 

A faipari szakrajzok fajtái (jellegrajz, csomóponti rajz, összeállítási rajz, 

alkatrészrajz, műhelyrajz). 

 

14.3.3. Fakötések ábrázolása                36 óra 

Fakötések ábrázolása. 

Szélesítő toldások (egyenes és ferde élillesztéssel, rálapolással, saját csappal, 

idegen csappal, gépi toldással). 

Szélesítő toldások erősítései (lap- és élheveder, fejelőléc). 
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Hosszabbító toldások (egyenes és ferde élillesztéssel, rálapolással, 

csapozásokkal, gépi toldással). 

Vastagító toldások. 

Keretkötések ábrázolása. 

Sarokkötések (rálapolással aljazás nélkül, aljazva, ollós csappal, vésett csappal 

aljazás nélkül, 1/3 és 2/3 anyag-vastagságban aljazva, árkolva). 

„T” kötések, „kereszt-kötések” (rálapolással aljazás nélkül, aljazva, csapozással 

aljazás nélkül, aljazva, árkolva). 

Kávakötések ábrázolása. 

Beeresztések (egyenes és fecskefarkú, 1/2 és teljes anyag vastagságban). 

Fogazások (egyenes és fecskefarkú, nyílt, félig takart).  

Kávakötések (idegen csappal, köldökcsappal, lamellóval, kávakötés szakállas 

vésett csappal, kávakötés ékelve). 

Tömörfából készített egyszerű bútorok szerkezeti rajzai (ékelt lábú kispad, 

konyhai ülőke, keretszerkezetű asztal, kávaszerkezetű faliszekrény). 

 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. házi feladat x   - 

 

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x   - 
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1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.3. Információk önálló rendszerezése   x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

3. Képi információk körében     

3.1. Faipari rajz értelmezése x   - 

3.2. Faipari rajz készítése leírásból x   - 

3.3. Faipari rajz készítése tárgyról x   - 

 

14.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

15. Gyártás előkészítési ismeretek tantárgy                    140 óra 

 

15.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló megismerje a faanyag szerkezeti felépítését, tulajdonságait, a gyakrabban 

használt fafajokat, a faiparban használt különböző alap- és segédanyagokat, 

műanyagokat, ragasztóanyagokat, felületkezelő anyagokat. 

A tanulót felkészítse a műszaki dokumentáció értelmezésére, szerepére és 

alkalmazására, a bútor- és az épületasztalos-ipari termékek műszaki 

dokumentációjának elkészítésére. 

A tanulók megismerjék a vállalkozások fő jellemzőit és az üzleti terv készítésének 

alapjait. 

A tanulók áttekintést kapjanak a faiparban használt számítógépes programokról. 

 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

15.3. Témakörök  

 

15.3.1. Anyagismeret                 70 óra 

A fa szerkezeti és vegyi felépítése. 

A faanyag nedvességtartalma (szabadvíz, kötött víz, rosttelítettségi határ, 

egyensúlyi fanedvesség, víztartalmi fokok, nedvességmérés, nedvességtartalom 

számítás, zsugorodás és dagadás mértékének számítása, a fűrészáru 

alakváltozása száradás közben). 
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A fa műszaki tulajdonságai (a fa külső megjelenése, sűrűsége, tartóssága, 

mechanikai tulajdonságai). 

A fa hibái és betegségei (alaki, szövetszerkezeti hibák, farontó gombák 

károsításai, állati eredetű károsodások). 

Védekezés a farontó gombák és rovarok ellen. 

Faanyagok kezelése, tárolása (természetes- és mesterséges szárítás, gőzölés, 

permetezés, áztatás, fűrészáru tárolása, laptermékek tárolása, furnér tárolása). 

Fafaj felismerés, elsődleges fafaj meghatározók, másodlagos fafaj 

meghatározók. 

A hazai fafajták (tűlevelű és lombos fák) makroszkopikus felismerése, műszaki 

tulajdonságai, megmunkálhatósága, felhasználási területei. 

Trópusi fafajok. 

Hazai fafajok helyettesítésének lehetőségei trópusi fafajokkal.    

Alapanyagok (furnérok, rétegelt termékek, bútorlapok, agglomerált termékek) 

jellemzői, tulajdonságai és felhasználási lehetőségei. 

Alapanyag szabványok tartalma, minőségi előírások. 

A faanyag minőségi osztályozása, a szabványok felépítése. 

Alapanyagok kiválasztása, mérése, nyilvántartása. 

Segédanyagok (műanyagok, fémek, kiegészítő anyagok/ kárpitozás anyagai, 

üvegek, tükrök, márványok) jellemzői, tulajdonságai és felhasználási 

lehetőségei. 

Segédanyag szabványok tartalma, minőségi előírások. 

Segédanyagok kiválasztása, mérése, nyilvántartása. 

 

15.3.2. Műszaki dokumentáció                24 óra 

A műszaki dokumentáció részei. 

A műszaki rajzok fajtái, szerepe (formaterv, nézeti rajzok, metszetek, 

csomóponti rajzok, összeállítási rajz, alkatrészrajz, műhelyrajz). 

A műszaki rajz alapján alkatrészjegyzék készítése. 

Műszaki leírás készítése. 

Szabásjegyzék, anyagnorma készítése. 

Szabásterv készítése. 

Műveletterv, technológiai leírás tartalma, szerepe. 

Árkalkuláció készítése (anyagköltség, bérköltség, bérre vetített egyéb költségek, 

gyártási külön költség, önköltség, nyereség, előkalkuláció, utókalkuláció). 

Vizsgaremek műszaki dokumentációjának elkészítése és ellenőrzése.  

A vizsgaremek műszaki dokumentációjának tartalmazni kell a vizsgaremekhez 

tartozó műszaki rajzokat, szabásjegyzéket, anyagnormát, műszaki leírást, 

gyártási folyamatábrát, általános technológiai leírást, és árkalkulációt. 

 

15.3.3. Vállalkozásműködtetés                26 óra 

Vállalkozási formák, a vállalkozás indításának műszaki, jogi, pénzügyi 

feltételei. 



 

410 

 

A vállalkozás működésével kapcsolatos feladatok. 

Az üzleti terv fogalma, készítésének célja. 

Az üzleti terv fő tartalmi egységei, felépítése.(a vállalkozás adatai, vezetői 

összefoglaló, helyzetfelmérés, háttérelemzés, a vállalkozás bemutatása, 

marketing terv, működési terv, a vállalkozás szervezeti felépítése, pénzügyi 

terv, kockázati-készenléti terv). 

A piackutatás célja, lehetőségei, területei, a piackutatás módszerei, eszközei. 

A termék piacképessége, versenyképessége. 

Árajánlat készítésének szabályai (közvetlen anyagköltség /nettó, közvetlen 

bérköltség, közvetlen bérek járulékai, egyéb közvetlen költség, közvetlen 

költség összesen, általános költség, teljes önköltség, nyereség, termelési ár, 

kiszámlázott ár, áfa, összköltség). 

Árajánlat készítés adott termékről. 

Szerződéskötés, garancia vállalás fogalma, alapvető szabályai (megrendelő, 

szerződés nyomtatvány kitöltése). 

Szállítólevek, számla készítés alapvető szabályai (szállítólevél, számla kitöltése). 

Vásárok és kiállítások szerepe, lehetőségei a vállalkozás életében. 

Faipari szakkiállításon, vásáron való részvétel, tájékozódás. 

Kiállítás tervezése, szervezése, költségei. 

Marketingkommunikáció, promóció, reklámozási lehetőségek. 

 

15.3.4. Számítástechnika a faiparban               20 óra 

Műszaki leírás készítése szövegszerkesztéssel. 

Szabásjegyzék, anyagnorma készítése táblázatkezeléssel. 

Adatbázis kezelés feladatok (konszignációs lap fűrészáru vásárlásáról, raktári 

készletek készítése, ügyfelek- szállítók nyilvántartása, jelenlétív készítése). 

Információ gyűjtés az internet segítségével. 

Kapcsolattartás a vevővel, e-mail segítségével (árajánlatküldés, műszaki rajzok 

csatolása). 

Faipari cél szoftverek használata. 

CAD programok, rajzok felépítése CAD programokban (2D, 3D ábrázolás). 

Látványtervező-, optimalizáló programok. 

 

 

15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 
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egyéni csoport osztály 
pont lebontása, 

pontosítása) 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. házi feladat x   - 

 

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.3. Információk önálló rendszerezése   x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

 

15.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat  

 
OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

1/9. évfolyamot követően 70 óra 

2/10. évfolyamot követően 105 óra 

3/11. évfolyamot követően 105 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 

amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 

részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10224-12 

Alapvető tömörfa megmunkálás  

Faipari szakmai gyakorlat tantárgy 

Alapszerkezetek kialakításának jellemző 

típusai és gyártástechnológiái 

10225-12 

Asztalosipari szerelés  

Asztalosipari szerelési gyakorlat 

tantárgy 

Alapszerkezetek és asztalosipari 

szerkezetek szerelése 

10226-12 

Asztalosipari termékek gyártása  

Asztalosipari szakmai gyakorlat 

tantárgy 

Asztalosipari termékek típusai, készítése 

 
 

 

10224-12 Alapvető tömörfa megmunkálás 
 az 1/9. évfolyamot követően 

Faipari szakmai gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Alapszerkezetek kialakításának jellemző típusai és gyártástechnológiái 

Faipari szélesbítő és hosszabbító toldások készítése kézi szerszámokkal, 

kisgépekkel. 

Keret- és kávakötések kézi szerszámokkal, kézi és faipari gépekkel. 

Kávakötések kézi szerszámokkal és gépekkel. 

Hevederek és csap készítése kézi szerszámokkal és gépekkel. 

Egyenes fogazás, nyílt, félig takart fecskefarkú fogazás kézi szerszámokkal, 

gépekkel.  

Köldökcsaphely-fúrás, fúrógépek szerszámai, felépítésük, működésük. 
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Idegen csap helyének marása, laposcsap/lamelló helyének marása. 

Egyszerű munkadarabok készítése. 

Alapszerkezetek gyakorlása kézi szerszámokkal és gépekkel. 

 

10225-12 Asztalosipari szerelés 
a 2/10. évfolyamot követően 

Asztalosipari szerelési gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Alapszerkezetek és asztalosipari szerkezetek szerelése  

Alapszerkezetek – idegencsapos szerkezetek – kialakítása. 

Alapszerkezetek – szerkezeti ragasztások – kialakítása. 

Alapszerkezetek – szerkezeti vasalással kialakított kötések – kialakítása. 

Különböző, a termék összeállításához szükséges furatok, fészkek, nútok 

kialakítása, előkészítése. 

Asztalosipari alapszerkezetek szerelésének előkészítése. 

Asztalosipari alapszerkezetek (korpusz, káva, keret, állványszerkezet) 

elkészítése. 

Asztalosipari termék szerkezeti összeállítása technológiai sorrend és szerelési 

dokumentáció alapján. 

Asztalosipari termék vasalatainak szerelése, termék összeállítása, szerelése, 

beállítása. 

 

10226-12 Asztalosipari termékek gyártása  
 a 3/11. évfolyamot követően 

Asztalosipari szakmai gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Asztalosipari termékek típusai, készítése 

Keretszerkezetű szekrények. 

Kávaszerkezetű szekrények. 

Állvány- és vegyes szerkezetű szekrények. 

Asztalok, ülő- és fekvőbútorok gyártási feladatai. 

Irodai bútorok, belső terek burkolatai, berendezései. 

Épületasztalos-ipari szerkezetek készítése. 

Ajtólapok készítése gépekkel. 

Ablakok gyártása gépekkel. 

Beépített bútorok gyártása. 

Falburkolatok, álmennyezetek készítése. 
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2. 

 

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ 

a 

31 341 01  

Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó részszakképesítés 

speciális szakiskolában történő oktatásához  

tanulásban akadályozottak (st) számára  

a 34 341 01 Eladó  

szakképesítés kerettanterve alapján 

 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakmai tantervi adaptáció     

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 31 341 01 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó  részszakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM 

rendelet  

–   a szakképesítések kerettanterveit tartalmazó  NGM rendelet 

alapján készült.       

 

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

 

A részszakképesítés azonosító száma: 31 341 01  

 

A részszakképesítés megnevezése: Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti 

adminisztráció 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVI. Kereskedelem 
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Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető  a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a  17. Kereskedelem-

marketing, üzleti adminisztrációszakmacsoportra meghatározott kompetenciák 

birtokában 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: -  

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 

megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Részszakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 
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Nincs. 

 

VII. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 
Módszertani ajánlás a tanulásban akadályozott tanulók szakmai képzéséhez 

 

A módszertani ajánlás alkalmazható szegregált (speciális szakiskolai) vagy integrált (többségi szakképző 

intézményben vagy csoportban) szervezeti formában, valamint speciális elemeinek átvételével a 

felnőttképzés keretében is. 

 

A tanulási akadályozottság jellemzői 

A tanulási akadályozottság a tanulás minden területére kiterjed, hosszan tartó, végigkíséri a gyermeket 

egész iskolai pályafutása alatt. A tanulási képesség fejlődésében olyan átfogó zavar következik be, amely 

jelentősen akadályozza a gyermek tanulását. Gyógypedagógiai eszközökkel ezen az állapoton sokat lehet 

változtatni, és meg lehet előzni a tanulási akadályozottság további romlását. A tanulásban akadályozott 

gyermekek gyógypedagógiai segítségnyújtással a többségi iskolát is látogathatják. Ha azonban nem 

kapnak elég segítséget, akkor kudarc-kudarcra halmozódik, egyre jobban elfordulnak az iskolától, 

tanulási kedvük (motivációjuk) és önértékelésük rohamosan csökken, és ezzel életesélyeik is romlanak. 

Megfelelő segítséggel azonban ez elkerülhető és hozzá lehet őket segíteni az örömmel és figyelemmel 

végzett eredményes tanuláshoz. A segítség a fiatal egyéni fejlesztését és a tanulási környezet számára 

megfelelővé alakítását egyaránt jelenti. 

Ha ennél pontosabban szeretnénk megfogalmazni a tanulási akadályozottságot, akkor az alábbi 

definícióhoz nyúlhatunk: 

„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az 

idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb 

funkcióképességei, illetve kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási 

nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.” (Mesterházi, 1998, 54.) Tehát az 

idegrendszeri károsodás mellett és helyett ebben a definícióban megjelenik a szociális 

környezet igen erős hatása, amely a későbbi tanulási sikerességet meghatározóan 

befolyásolhatja. 

A tanulási akadályozottság megállapítását a Tanulási 

 Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakemberei végzik komplex 

 vizsgálatok alapján. Szakértői véleményben rögzítik a fogyatékosság tényét, megjelölve 
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 egyúttal a fejlesztés irányait. 

 

A tanulási akadályozottság – ahogy már szó volt róla – elsősorban iskolai tanulási helyzetekben 

jelentkezik, összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult fejlődésével, melynek következményei sok 

esetben a középiskolás fiatal tanulási teljesítményében is megjelennek, ezért az oktatás során még ekkor 

is figyelemmel kell lenni rájuk. A problémák az érzékelés-észlelés (percepció), a kivitelezés-végrehajtás, 

a szocio-emocionális területeken, valamint a kommunikáció terén egyaránt jelentkezhetnek. 

A társas kapcsolatokban, a szociális interakciókban jelentkező nehézségek a tanulásban 

akadályozott emberek esetében igen gyakoriak, még akkor is, ha az iskolát befejezve 

sikerül munkát találniuk, családot alapítaniuk. A szociális készségek fejlesztésének a 

hívei szerint a „mentális zavarok egy részét a szociális kompetencia hiánya okozza”. Ha 

ez így van, akkor jelentős eredményeket lehet elérni, ha figyelmünket a szociális 

készségek fejlesztésére fordítjuk, s energiát fektetünk bele mind a tanórákon, mind 

pedig azokon kívül. 

 

A szegregált és integrált szervezeti formák  

Szegregált intézményekben tanulnak olyan tanulásban akadályozott diákok, akik 

egyéni szükségleteik miatt nem képesek integrált oktatásban részt venni. Ezekben a 

gyógypedagógiai intézményekben megfelelő végzettségű szakemberek, 

gyógypedagógusok dolgoznak, valamint speciális tantervet alkalmaznak, mindezt kis 

létszámú osztályokban. 

Integráció esetében a tanulásban akadályozott fiatalok és a nem tanulásban 

akadályozott fiatalok együtt vesznek részt a tanítási folyamatban, a szabadidős 

tevékenységekben. A tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai nevelésének 

esetében az integráció feladata, hogy a számukra szükséges pedagógiai 

többletszolgáltatásokat az ép fejlődésű kortárscsoporton belül kapják meg. 

Az integráció feltételei a következők (ezek természetesen a szegregált intézményekben 

is jelen vannak). 

3. Objektív tényezők 
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Az objektív tényezők közé tartoznak a tanulásban akadályozott gyermek iskolai 

boldogulását segítő tárgyi feltételek.  

 Az iskolának ki kell dolgoznia egy egységes, minden tanulóra kiterjedő, azonos 

tananyagot közvetítő tantervet, eltérés mindössze a tanulóktól elvárt, az egyéni 

képességekhez illeszkedő követelmények szintjén jelentkezhet. 

 A kisebb osztálylétszámú osztály kialakításakor figyelembe kell venni a fiatal 

tanulási akadályozottságát, így az osztályban 2 főnek számít, mert tanítása több 

figyelmet, megsegítést és speciális bánásmódot igényel.   

4. Szubjektív tényezők  

 A befogadó pedagógus szemlélete, módszerei, segítőkészsége, kreativitása, 

valamint a fogyatékosságról szóló ismeretei.  

 A szülők támogatása, hozzáállása és aktivitása.  

 A gyógypedagógus érzékenysége a probléma, illetve a gyermek iránt, 

felkészültsége, szakmai tudása, személyisége. A szakemberek közti 

kapcsolatrendszerben a leglényegesebb a pedagógus és a gyógypedagógus jó 

kapcsolata.  

 A társak és a környezet elfogadása. A sikeres integráció, beilleszkedés és elfogadás 

a személyiség szempontjából nézve kétirányú. Múlik azon is, hogy a környezet, az 

osztálytársak mennyire elfogadóak, mennyire hajlandóak a viselkedésükön 

változtatni ahhoz, hogy a fogyatékos gyermeket olyannak fogadják el amilyen, és 

igyekezzenek egyenrangúként kezelni. De múlik a fogyatékos gyermek 

személyiségén is. Minél fiatalabb korban kerül sor az integrációra annál nagyobb 

eséllyel lesz sikeres. 

Az integráció formái lehetnek: 

 Lokális integráció: az integráció legegyszerűbb és viszonylag könnyen 

megvalósítható változata, amikor a sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési 

igényű tanulók között semmilyen kapcsolat nem áll fenn, mindössze az iskola 

épülete közös. A tanulásban akadályozott tanulók külön osztályokban, 

csoportokban tanulnak.  
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 Szociális integráció: ebben a formában már tudatosan szervezett az együttnevelés, a 

tanulásban akadályozott fiatalok a foglalkozásokon, a tanórákon kívüli időben 

találkoznak a többségi iskolába járó kortársaikkal.  

 Funkcionális integráció: az integrációnak ezen formája is két szinten valósulhat meg. 

A sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési igényű tanulók csoportja egy 

épületben tanul, külön osztályban, azonban a két párhuzamos osztály órarendjét 

tudatosan úgy szervezik, hogy bizonyos óráik egybeessenek (pl. készségórák, 

bizonyos tanórák). Így a két csoport találkozása tervezett és rendszeres, az együtt 

eltöltött időnek van célja. A teljes integráció az integráció legmagasabb szintje, 

amikor együtt fejlesztik a gyermekeket, a  tanulásban akadályozott gyermek a 

tanítási idő minden percét ép kortársaival tölti el.  

Az integrációnak számos előnye lehet a tanulásban akadályozott fiatalok esetében. 

Kutatások igazolták, hogy fejlesztő környezetet jelent számukra ez a kortárs közösség, 

amely jelentheti azt, hogy tanulnak a többiektől, ingergazdag környezetben vannak, 

több ismerethez hozzájuthatnak, de akár azt is, hogy gyorsabb fejlődés tapasztalható 

náluk. A tanulók személyiségfejlődésében is pozitív változásokat hozhat, például: nő az 

önbizalmuk. Hosszabb távon sikeresebb lehet a társadalmi beilleszkedése azoknak a 

tanulóknak, akik integrált környezetben vettek részt az oktatás-nevelés folyamatában. 

Emellett barátságok alakulhatnak ki, valamint megtanulhatják a segítségkérést, illetve 

annak elfogadását is a fiatalok. 

 

Módszertani javaslatok 

A tananyag feldolgozása során alapvető szempontok: 

9. az ismeret sokoldalú szemléltetése, elméleti ismeretek gyakorlati 

megerősítése, 

10. az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben történő közlése, 

11. az ismeretek többszöri ismétlést, begyakorlást igénylő rögzítése, 

12. az alapvető ismeretek folyamatos felidézése, 

13. a hiányzó vagy nem megfelelő mélységű ismeretek időbeni pótlása, 
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14. az egyes tantárgyakban megjelenő azonos ismeretanyag összehangolása, 

15. lényeges elemek, ok - okozati összefüggések kiemelése, megláttatása, rész - 

egész viszonyának bemutatása, 

16. a tananyag feldolgozása során a vizsgakövetelményekben 

megfogalmazottakat hangsúlyosan kell kezelni. 

A hatékony tantermi gyakorlat érdekében az alábbi tényezőket tekintjük lényegesnek: 

1. Kooperatív tanulás: a kortársakkal való közös munka és a kooperatív tanulás 

hatékonyan fejlesztik a tanulók értelmi és szociális-érzelmi képességeit. A kooperatív 

tanulás minden tanulónak hasznára válik: az a tanuló, aki magyaráz a másiknak, jobban 

és hosszabb időre megjegyzi az információt, az pedig, akinek magyaráznak, az 

ismeretszintjének megfelelőbb információkat kap, hiszen társa felfogási képessége alig 

magasabb, mint az övé. 

2. Együttműködésen alapuló problémamegoldás csökkentheti a zavaró magatartás 

mennyiségét és intenzitását a tanórák alatt. Fontos, hogy az osztály szabályait 

(házirendet) az egész osztály közreműködésével alakítsák ki, és hogy mindig jól látható 

helyen legyen elhelyezve az osztályteremben. 

3. A heterogén csoportalkotás hozzájárulhat a tanulásban akadályozott tanulók és 

többségi társaik között növekvő szakadék csökkentéséhez, valamint elősegítheti a 

diákok és a tanárok pozitív hozzáállását a sajátos nevelési igényű tanulókhoz. A 

tudásszint szerinti csoportosítás a tanulásban akadályozott tanulók 

marginalizációjához vezethet. 

4. A differenciálás létjogosultságát az indokolja, hogy a résztvevők alapvetően 

különböznek egymástól. Nem tarthatók azok a feltételezések, amelyek egy tényezőt 

tesznek felelőssé a gyerekek tanulási folyamatban való részvételének színvonaláért pl.: 

életkor, intelligencia, nyelvi fejlettség, apa foglalkozása stb. Helyette inkább több 

sajátosság együttes hatását kell feltételeznünk. Azt hogy melyek ezek, pontosan nem 

tudjuk. Mégis a következő sajátosságait érdemes a tanulóknak megismerni a 

differenciálás érdekében: továbbhaladáshoz szükséges előzetes, megalapozó tudás; 

aktivizálhatóság; önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség; együttműködési 
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képesség színvonala; társas helyzet jellemzői. Mindezeket figyelembe kell vennünk 

annak eldöntésekor, hogy közös tanulási vagy differenciált tanulási feltételeket 

biztosítunk tanulóink számára. A differenciálás módozatai a következő lehetnek:  

 Differenciálás a segítségadásban: ha azonos tananyagot dolgozunk fel a 

tanulásban akadályozott fiatalok több segítséget igényelhetnek pl.: a feladat 

megismétlése a nekik megfelelő nyelvi szinten, a feladat kis lépésekre bontása, 

példa bemutatása, analógiák kihasználása, mintaadás stb. 

 Differenciálás a feladatok szintjén: adhatunk kevesebb feladatot a lassúbb 

munkatempójú fiatalok részére, vagy éppen többet a gyorsabbaknak. 

 Differenciálás a tevékenységek szintjén: használhatnak-e a gyerekek valamilyen 

eszközt vagy nem. Kötött vagy választható-e a tevékenység. A választási 

lehetőség biztosítása fokozhatja a gyerekek motivációját, felelősségérzetüket. 

 Differenciálás a szociális keretek szintjén: a gyerekek tanulhatnak egyedül, 

párban, kiscsoportban (azonos vagy megosztott feladatokon) vagy akár 

rugalmas tanuló csoportokban. 

 Differenciálás a tanulási stílus szerint: egyesek inkább vizuális típusúak, mások 

auditív vagy motoros beállítottságúak, de előfordulhat ezeknek a kombinációja 

is. Érdemes tájékozódni, hogy adott csoportban melyik dominál és annak 

megfelelően alakítani az ismeretközvetítést.  

 Differenciálás a célok szintjén: mindezek függvényében irreális lehet azonos 

célok kitűzése.  

 Differenciálás az értékelésben: ha a fentieknek megfelelően szervezzük az 

oktatást, akkor a szokásos iskolai értékelési módok (osztályzás, egyszavas 

minősítés) nehézkessé, szinte lehetetlenné válnak. A legalkalmasabb forma a 

leíró, szöveges értékelés lehet, amelynek feltételei is vannak. Az értékelés a 

konkrét teljesítményre vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz. 

Tartalmában komplex, mind pozitív, mind negatív elemek megjelennek. A 

fejlődés előző fokához kell, hogy kapcsolódjék és a perspektíva következő fokát 

jelöli meg. Emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét javaslatokat fogalmaz 
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meg, a címzettek számára differenciáltan és érthető módon. 

5. Hatékony tanítás a munka megtervezését és következetes ellenőrzését, a teljesítmény 

mérését, értékelését és a magas követelményeket jelenti. A tanulásban akadályozott 

tanulók tekintetében ez a módszer az egyéni fejlesztési terv segítségével valósítható 

meg. Ennek a pedagógiai tevékenységnek a támogatására hozták létre az „Elektronikus 

Egyéni Fejlesztési Tervet”, az EEFT nevű programot (www.eeft.hu). A kialakított 

struktúra, sok száz oldalas szakmai támogató szöveg, és a tanulók sikereire, erősségeire 

építő egyéni fejlesztést támogató cselekvési tervek hasznos eszközök lehetnek. 

6. Otthonos tanulókörzet rendszere: tanulók a tanítás ideje alatt egy kisszámú teremből 

álló tanulási környezetben maradnak, és mintegy csoportfeladatként csak néhány 

pedagógus biztosítja számukra az oktatást, majdnem minden tantárgy esetében. 

Különösen a tanulásban akadályozott tanulók számára fontos ez, hiszen erősíti bennük 

az érzést, hogy tartoznak valahová. Ez elősegíti az állandó környezet kialakítását, 

valamint a nem tudásszint szerint szervezett oktatás megvalósítását. Magyarországon 

is van erre kezdeményezés, például: Dobbantó program (www.fszk.hu) 

7. Alternatív tanulási stratégiák segíthetnek abban, hogy a diákok hogyan tanuljanak és 

hogyan oldjanak meg problémákat. Soha ne felejtsük le, hogy az ami a tanulásban 

akadályozott tanulók javára szolgál, az a többségi tanulók számára is hasznos. 

8. Az IKT-s eszközök használata jelentős szerepet kap a habilitációs, rehabilitációs és a 

tanórai célok megvalósításában és feladataiban. Az olyan oktatóprogramok, amelyek 

valamilyen információszerzési lehetőséget adnak – a multimédia segítségével –, nagyon 

alkalmasak arra, hogy a tanulásban akadályozott tanulók számára megkönnyítsék az 

adott tananyag megértését, elsajátítását. A látványos, változatos és érdekes 

oktatóprogramok segítenek a tervezésben, a rigid gondolkodás oldásában az olvasás 

megszerettetésében. A multimédiás elemek (hang, kép, animáció) képesek arra, hogy a 

fiatalok figyelmét hosszabb távon fenntartsák, az új ismeretanyagot megértsék, és az 

IKT-s eszközök segítségével az elsajátított tananyagról játékos formában győződjenek 

meg. 

http://www.fszk.hu/
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10. A befogadó értékelésnek jól körülhatárolható elemei vannak. (1) Azok a módszerek 

és stratégiák, amelyek segítségével világos képet kaphatunk az oktatás folyamatáról, a 

tanuló elért eredményeiről, és amelyek ugyanakkor arról is informálják a pedagógust, 

hogy a jövőben min kell változtatnia egyes tanulók vagy csoportok tanítása során. Ezek 

az elemek egyrészt segítik a reflektálást az adott időszak alatt elvégzett munkára, 

másrészt használható inputokat adnak a következő időszak tervezéséhez, a 

döntéshozatalhoz. (2) A befogadó értékelésben gyűjtött információ értéktöbbletet 

tartalmaz: nem egy adott pillanatról szóló „felvétel”, hanem figyelembe veszi az adott 

oktatási környezetet, beleértve az otthoni vagy egyéb környezeti tényezőket is, 

befolyásolja a gyerekek tanulását és magát a nevelési-oktatási folyamatot is. (3) Szerves 

része azoknak a tényezőknek az értékelése, amelyek hozzájárulnak a befogadás 

megteremtéséhez. (4) Jellemzője a tanuló, a tanárok, osztálytársak, szülők és mások 

bevonása az értékelésbe. (5) Tartalmaz olyan eljárásokat, amelyek más funkciókat is 

betölthetnek. Az iskoláknak aktívan kell támogatniuk az értékelés különféle 

megközelítéseinek kifejlesztését, amelyek egyben tükrözik a tanulók ugyancsak 

különféle tanulási módjait, és amelyek szintén különféle módon teszik lehetővé az 

értékeléshez szükséges tanulási tényanyag összegyűjtését. Ez persze azt feltételezi, 

hogy az iskolán belül a tanárok rugalmasan hozhatnak meg olyan döntéseket, mikor 

értékeljenek, mit értékeljenek és azt is, hogy a tanárok olyan módszerek alkalmazásához 

is hozzájutnak, amelyek egy adott tanuló által kedvelt értékelési eszközök. 

 

Befejezés  

A (speciális) szakiskolák feladata a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges 

ismeretek átadása, illetve az, hogy készítsenek fel az Országos Képzési Jegyzékben 

szereplő szakképesítések körében szakmai vizsgára. Emellett biztosítaniuk kell a 

tanulásban akadályozott diákok pályaválasztásának segítését, munkába állásának 

előkészítését, valamint olyan képességek, készségek fejlesztését is, amelyek a tanulók 

későbbi, önálló életvezetésével kapcsolatosak. 
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VIII. Speciális szakiskolai óraterv OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

 

A részszakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai:  

 

előkészítő 

évfolyam 

heti óraszám 

36 hét 

9. évfolyam 

heti 

óraszám 

 

9. évfolyam 

éves óraszám 

(36 héttel) 

10. évfolyam 

heti óraszám 

 

10. évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 31,5 10,5 378 11,5 402,5 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
0 21 756+70 21 735 

Összesen 31,5 31,5 1134+70 32,5 1137,5 

8-10% szabad sáv 

(közismereti rész) 
3,5 1,5 54 1,5 52.5 

8-10% szabad sáv  

 (szakmai rész) 
0 2 72 2 70 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
35 35 1260+70 36 1260 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 1703 óra (756+70+735+72+70) nyári 

összefüggő gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

évfolyamonként szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

10025-12 

A kereskedelmi 

egység 

működtetése 

A működtetés 

szabályai 
 1   

70  

1    

A működtetés 

szabályai gyakorlat 
  3   3 

11507-12 

Az áruforgalom 

lebonyolítása 

Áruforgalom 3   1   

Áruforgalom 

gyakorlata 
  4    5 

10028-12 

Az élelmiszerek, 

vegyiáruk és 

gyógynövények 

forgalmazása 

Áruforgalmazás   2   2   

Áruforgalmazás 

gyakorlata  
  6   7 

Értékesítés idegen 

nyelven 
2  2  

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám  8 13  6  15  

Összes heti/ögy óraszám 21  70   21 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A kerettanterv-adaptáció szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 

törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 
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meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati 

képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a részszakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

10025-12  

A kereskedelmi 

egység működtetése 

A működtetés szabályai 36   35  71 

Jogszabályok alkalmazása 9     9 
Pénzforgalmi előírások 

betartása 
27     27 

Bizonylatkitöltés    35  35 
A működtetés szabályai 

gyakorlat 
 108   105 213 

Jogszabályok alkalmazása  36    36 
Pénzforgalmi előírások 

betartása 
 72    72 

 Bizonylatkitöltés     105 105 

11507-12  

Az áruforgalom 

lebonyolítása 

Áruforgalom 108   35  143 
Általános áruismeret 

alkalmazása 
72     72 

Áruforgalmi 

tevékenységek 
36   35  71 

Áruforgalom gyakorlata  144   175 319 
Az áruforgalmi 

tevékenységek gyakorlata 

I. 

 144    144 

Az áruforgalmi 

tevékenységek gyakorlata 

II. 

  70  175 175 

10028-12 

Az élelmiszerek, 

vegyiáruk és 

gyógynövények 

forgalmazása 

Áruforgalmazás 72   70  142 

Élelmiszer- és 

gyógynövény ismeretek 
72   50  122 

Vegyi áruismeretek    20  20 

Áruforgalmazás 

gyakorlata 
 216   245 461 

Élelmiszer- és 

gyógynövény ismeretek 
 216   110 326 
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Vegyi áru 

ismeretek 
    135 135 

Értékesítés idegen 

nyelven 
72   70  142 

Szakmai nyelvi alapok 72     72 

 Szakmai nyelv    70  70 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám:  288  468  210 525  

Összes éves/ögy óraszám: 756  70 735 1561 

Elméleti óraszámok/aránya 498/31,9%  

Gyakorlati óraszámok/aránya 1063/68,1%  

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően 

a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes 

óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 

90%-a felosztásra került. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított 

óraszám pedig ajánlás.” 
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A  

10025-12 azonosító számú, 

 

A kereskedelmi egység működtetése 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10025-12  

A kereskedelmi egység működtetése 

A 

működtetés 

szabályai 

A 

működtetés 

szabályai 

gyakorlat 
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FELADATOK 

Alkalmazza az irodatechnikai eszközöket  x   x   

Betartja az iratok kezelésére vonatkozó előírásokat  x   x   

Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket x   x   

Betartja/betartatja a kereskedelmi egység nyitásával és működési rendjével 

kapcsolatos előírásokat 
x      

Betartja/betartatja a munkajogi szabályokat és a fogyasztói érdekvédelem 

előírásait 
x   x   

Betartja/betartatja a baleset-, munka-, tűzvédelmi előírásokat x      

Betartja és prioritásként kezeli a környezetvédelemi szempontokat x      

Betartja/betartatja a minőségirányítási és higiéniai előírásokat x      

Intézi a fogyasztói reklamációkat x      

Együttműködik a hatósági ellenőrzések során  x      

Alkalmazza a biztonsági és vagyonvédelmi előírásokat x      

Kezeli a rendkívüli eseményeket x      

Betartja/betartatja a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat  x   x  

Elszámolja az ellenértéket, kezeli a pénztárgépet, számlát készít  x   x  

Eleget tesz az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek  x x  x x 

Kitölti és kezeli a tevékenységhez szükséges bizonylatokat, okmányokat   x   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A kommunikációs eszközök, fénymásolók használati módja x   x   

A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó szabályok x      

Fogyasztáshoz kapcsolódó adójogszabályok  x      

A munkaviszony jogi szabályozása, a jelentési kötelezettségek betartásának 

szabályai 
x   x   

Munkaügyi nyilvántartások  x   x   

Baleset-, munka-, tűzvédelmi előírások  x      

A csomagolóanyagok és a környezetvédelem kapcsolata x      

Az egyes áruféleségekre vonatkozó forgalmazási környezetvédelmi 

előírások 
x      

A kereskedelmet érintő minőségirányítási és higiéniai előírások x      
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A fogyasztói érdekvédelem alapvető szabályai, a fogyasztói reklamáció 

intézésének szabályai 
x      

Hatósági ellenőrzésekre vonatkozó előírások  x      

Az üzletek működésére vonatkozó biztonsági és vagyonvédelmi előírások x      

Rendkívüli események fajtái x      

A pénzforgalom lebonyolításának módjai, szabályai   x   x  

A pénzkezelésre vonatkozó szabályok   x   x  

A pénztáros feladatai   x   x  

A pénztárgépek használatának szabályai   x   x  

A számlázás, nyugtaadás szabályai   x x  x x 

Pénzforgalmi nyilvántartások  x x  x x 

A bizonylatok fajtái    x   x 

A kereskedelemben alkalmazott bizonylatok kitöltésére vonatkozó 

szabályok 
  x   x 

Áruforgalmi nyilvántartások, készletnyilvántartó programok   x   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x  x 

Szakmai számítógépes szoftverek használata   x x x x x 

Elemi számolási készség   x x  x x 

Elektronikus és számítógépes pénztárgépek használata  x   x  

Szakmai szöveg hallás utáni megértése, szakmai nyelvű beszédkészség x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat  x x x x x x 

Pontosság  x x x x x x 

Megbízhatóság x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Tömör fogalmazás készsége  x   x   

Konfliktusmegoldó készség x   x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés  x x x x x x 

Ismeretek helyén való alkalmazása  x x x x x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x x  x x 

 

 

1. A működtetés szabályai tantárgy                71 óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A működtetés szabályai - elméleti tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók 

sajátítsák el a kereskedelmi egység működéséhez kapcsolódó részletes szabályokat. 

A tantárgy témakörei alapján a működési szabályok megismertetése a vonatkozó 

jogszabályi előírások, a pénzforgalmi előírások és a szabályos bizonylatkitöltés köré 

csoportosítva történik. A tanulók a papír alapú üzleti adminisztráció mellett 

megtanulják a modern információs és kommunikációs eszközök 

alkalmazhatóságának lehetőségeit is. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

1.3. Témakörök 

 

1.3.1. Jogszabályok alkalmazása       9 óra 

A kereskedelmi egység nyitásával és működési rendjével kapcsolatos előírások. 

Üzletek nyitva tartására vonatkozó szabályok. 

A bolt nyitása, zárása. 

A kirakat szerepe és kialakításának szabályai. 

Reklámeszközök kihelyezésével kapcsolatos előírások, területfoglalás 

szabályai. 

A bolti környezet gondozása. 

Az üzleti tájékoztatók. 

A termékek forgalmazásával kapcsolatos szabályok. 

A fogyasztáshoz és a forgalomhoz kapcsolódó adók. 

Betétdíjas göngyölegek visszaváltásának szabályai. 

Mérőeszközök. 

Számla, nyugtaadási kötelezettség. 

A munkavállaló alkalmazásának jogi szabályozása. 

A munkaviszony alanyai, munkaviszony létesítésének szabályai. 

A belépő dolgozókkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok. 

A munkaszerződés. 

A munkáltató és a munkavállaló jogai és kötelezettségei. 

A munkavégzés szabályai. 

A munkaidő, pihenőidő szabályai. 

A munkarend kialakítása. 

A jelenléti ív. 

A szabadságkiadás szabályai. 

A munka díjazása. 

A munkabért terhelő adók és járulékok. 

A kártérítési felelősség. 

A munkaszerződés módosítására vonatkozó szabályok. 

A munkaviszony megszüntetése, megszűnése. 

A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos feladatok. 

A munkaügyi jogvita intézésének módja. 

A munkaügyi ellenőrzés. 

Üzemi tanács. 

Kollektív szerződés. 

A vállalkozásokat érintő munka-, és balesetvédelmi előírások, azok 

alkalmazása. 

A munkavédelmi törvény célja és feladatai. 
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A munkavédelem szabályozási rendszere. 

Munkavédelem, baleset és munkahelyi baleset fogalma. 

Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések fajtái. 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok. 

A biztonságos munkavégzés feltételei. 

A munkáltató felelőssége. 

A munkavállaló kötelezettségei és jogai. 

A munkavédelmi oktatás. 

Belső szabályozás, utasítási kötelezettség, tájékoztatás. 

Munkaruha, védőruha, formaruha. 

Védőeszközök fajtái, használatuk szabályai. 

Kézi és gépi anyagmozgatás munka és balesetvédelmi előírásai. 

Közlekedő utakra vonatkozó előírások. 

Balesetek jelentése, dokumentálása. 

Munkavédelemmel kapcsolatos ellenőrzések. 

A kereskedelemben használatos eszközök kezelésével kapcsolatos 

előírások.  

A kereskedelmi egységekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok. 

Tűz-, és égésvédelmi alapfogalmak. 

A tűzvédelmi törvény. 

Tűzmegelőzési feladatok. 

Tűzvédelmi szabályzat. 

Tűzriadó terv. 

Tűzvédelmi oktatás. 

Tűzveszélyességi osztályok. 

Tűzállósági fokozatok. 

A kereskedelmi egységekben alkalmazható tűzoltási módok, 

oltóanyagok. 

A tűzoltó készülékek és az elhelyezésükre vonatkozó előírások. 

A tűzoltó készülékek feliratai, jelölései, használatuk szabályai, a tűzoltó 

készülékek vizsgálata. 

A tűz jelzése, oltása. 

Tűzoltási út, kiürítési útvonal. 

Környezetvédelmi előírások és azok alkalmazása. 

A környezetvédelem jelentősége. 

A kereskedelem és a környezetvédelem kapcsolata. 

Környezeti ártalmak, (környezetszennyezés, környezetterhelés). 

A környezetvédelem módszerei és területei. 

A környezetvédelem szervezete. 

Környezetszabályozási módok. 

Támogatások, bírságok. 

Környezettudatos vállalkozás jellemzői. 

Környezettudatos vásárlás. 
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Hulladékkezelési szabályok. 

A környezetvédelem szabályozása, ellenőrzése, szankciói. 

A környezetvédelem és a csomagolóanyagok kapcsolata. 

A csomagolás célja. 

A termék védelme. 

A környezet védelme. 

A csomagolóanyagok megítélése környezetvédelmi szempontból. 

A csomagolóanyagokon megjeleníthető címkék (veszélyes áruk, 

környezetbarát termékek). 

A kereskedelmet érintő minőségirányítás. 

A kereskedelmi egység minőségpolitikája. 

Minőségirányítás a kereskedelemben. 

Minőségbiztosítási rendszerek tanúsítása. 

Egészségre ártalmas anyagok fajtái, jellemzői. 

A kereskedelmi tevékenység veszélyelemzése, és az ebből fakadó 

gyakorlati teendők. 

Hatósági ellenőrzés menete, dokumentációja. 

A fogyasztói érdekvédelem. 

A fogyasztói érdekvédelem jogi szabályozása. 

A fogyasztóvédelem intézményrendszere. 

Fogyasztói érdekvédelem feladatai. 

A fogyasztói jogorvoslat. 

A minőségvédelem jogi eszközei. 

A fogyasztóvédelem és a reklám. 

A fogyasztóvédelem és a versenyjog. 

Ellenőrzést végző szervek tevékenysége. 

Az áruk forgalmazásának jogszabályi feltételei. 

Kötelező vásárlói tájékoztatók. 

Fogyasztói árak feltüntetésének szabályai. 

Szavatosság, jótállás, vásárlók könyve. 

Vásárlói kifogások intézése. 

A hatósági ellenőrzés módja, hatóságok határozatai. 

Ellenőrző hatóságok. 

A hatóságok ellenőrzéseinek módszere, határozatai, jogkövetkezmények. 

Az ellenőrzést végző személy kötelezettségei. 

Az ellenőrzött szerv képviselőjének jogai, kötelezettsége. 

Az ellenőrzés dokumentálása, következménye, szankciók, jogorvoslat. 

Biztonsági és vagyonvédelmi előírások alkalmazása. 

Az áru- és vagyonvédelem fontossága. 

Lopások és egyéb bűncselekmények. 

Bűncselekmények felismerése. 

Rendkívüli események kezelése. 

Rendkívüli esemény fogalma, kezelése. 
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Áramkimaradás, gázszivárgás, csőtörés, mint kockázati tényezők. 

Hirtelen haláleset, rosszullét, baleset esetén teendő intézkedések. 

Elemi csapás esetén teendő intézkedések. 

Betörés esetén teendő intézkedések. 

Kiürítési terv. 

Egyéb szervek bevonása értesítése. 

 

1.3.2. Pénzforgalmi előírások betartása              27 óra 

A pénzforgalom szabályai. 

A készpénzforgalom szabályai (házi pénztár, árupénztár). 

Készpénzkímélő fizetési módok. 

Készpénzkímélő eszközök elfogadásuk, kezelésük szabályai. 

A bankszámlával kapcsolatos tudnivalók (nyitása-, fajtái-, a bankkártya 

rendszer, hitelkártya). 

Idegen valuta elfogadásának szabályai. 

Pénztár elszámolási feladatok. 

Pénztárgépek fajtái, szerepe a kereskedelemben. 

Pénztárgépekkel kapcsolatos előírások, követelmények. 

Az ellenérték elszámolásának technikája. 

A pénztáros feladatai. 

Az áru és vagyonvédelem szerepe a pénztárak működése közben. 

Nyugta-, számlaadási kötelezettség. 

Pénztáros elszámoltatására vonatkozó szabályok. 

A pénztáros és a vevő kapcsolatában viselkedési szabályok. 

 

1.3.3. Bizonylatkitöltés                 35 óra 

Bizonylatkezelés a kereskedelmi egységekben. 

Bizonylat fogalma. 

Bizonylati elv, bizonylati rend, bizonylati fegyelem. 

Bizonylatok csoportosítása: 

Készítési helyük szerint (külső bizonylatok, belső bizonylatok). 

Rendeltetési helyük szerint (elsődleges, másodlagos, összesítő bizonylatok). 

Bizonylatkezelés általános szabályai. 

Szigorú számadású kötelezettség alá vont bizonylatok. 

Szigorú számadású nyomtatványok beszerzése, nyilvántartása. 

A bizonylatok kiállításával kapcsolatos szabályok (alaki és tartalmi kellékei). 

A bizonylatok ellenőrzése (alaki, számszaki, tartalmi). 

A bizonylatok javításának szabályai, 

A bizonylatok megőrzése, 

A kereskedelmi egységekben használatos bizonylatok, 

Áruforgalom bizonylatai, 

Árumegrendelés bizonylata (megrendelés kézi/vagy gépi), 
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Árubeszerzés szállítótól (Készpénzfizetési számla, Számla, Szállítólevél), 

Mezőgazdasági termékfelvásárlás bizonylata (Felvásárlási jegy), 

„Boltközi” áruátadás/átvétel (Szállítólevél), 

Visszáruzás bizonylata (Visszáru bizonylatok), 

Jótállási jegy, 

Pénzforgalom bizonylatai, 

Értékesítés bizonylatai (Nyugta, Pénztári nyugta, Készpénzfizetési számla, 

Számla, Árucsere utalvány,), 

Pénztáros elszámolásának bizonylatai (Pénztárjelentés, Pénztárelszámolás, 

Pénztárzárás kézi/gépi, Kiadási-, bevételi pénztárbizonylat, Üvegvisszaváltó 

jegy, Címletjegyzék. 

Készpénzfeladási utalvány, Átutalási megbízás). 

Készletnyilvántartás bizonylatai. 

Készlet megállapítás bizonylata (Áruforgalmi jelentés kézzel/géppel). 

Leltározás bizonylatai (Leltárfelvételi ív árváltozáshoz, Leltárfelvételi jegy, 

Leltárfelvételi ív). 

Jegyzőkönyvek. 

Jegyzőkönyv mennyiségi, minőségi kifogásról (szállítói). 

Jegyzőkönyv vásárlói minőségi kifogás elintézéséről. 

Jegyzőkönyv pénztár többlet vagy hiány esetén. 

Leltározási jegyzőkönyv. 

Vagyonvédelemhez kapcsolódó bizonylat (Árueltulajdonítási jegyzőkönyv). 

Selejtezési jegyzőkönyv. 

Készlet mintavételi jegyzőkönyv és átminősítési jegyzőkönyv. 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

egyén

i 

csopor

t 

osztál

y 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 
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1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 

 

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     
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3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

1.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

2. A működtetés szabályai gyakorlat tantárgy            213 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A működtetés szabályai - gyakorlati tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók az 

elméleti működési szabályok elsajátítását követően ismerjék meg a 

munkavállaláshoz kapcsolódó szerződéseket, dokumentumokat, tanulják meg az 

elektronikus pénztárgép működését, és töltsenek ki a kereskedelemben használatos 

bizonylatokat. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és a 

Működtetés szabályai elméleti tantárgy témaköreire épül.  

 

2.3. Témakörök 

 

2.3.1. Jogszabályok alkalmazása               36 óra 

Munkaszerződés minta készítése, különös tekintettel a minimálisan kötelező 

tartalmi elemekre. 

Munkaviszony megszűnésére vonatkozó dokumentum készítése. 

Munkaviszony megszűnésekor a munkavállalónak kötelezően kiadandó 

dokumentumok tartalmának értelmezése. 

Munkaköri leírás értelmezése. 

Jelenléti ív készítése. 

Árjelző táblák, vonalkódok készítése. 

 

2.3.2. Pénzforgalmi előírások betartása              72 óra 

Elektronikus pénztárgép üzemeltetése. 

Pénztárgép, Pénztárrendszer, Pénztárterminál (POS rendszer). 

Pénztárgép üzembe helyezése. 



 

438 

 

Pénztárgép bekapcsolása. 

A pénztárszalag cseréjének elvégzése. 

Billentyűzet értelmezése. 

Gyűjtő regiszterek (Áfa szerint, szállító szerint, árucsoportok szerint). 

Dohányáruk regisztere. 

Bejelentkezés (nyitóösszeg jóváhagyása vagy a váltópénz bevitele). 

Értékesítés. 

Egytételes eladás. 

Többtételes eladás. 

Törtrészes árucikk értékesítés. 

Részösszegző feladata. 

Törlés. 

Azonnali sztornó (utolsó árucikk azonnali sztornózása). 

Utólagos sztornó (korábban bevitt tétel nyitott nyugtán belül utólagos 

sztornózása). 

Százalékszámítás (engedmény adása, felár számolása). 

Megszakítás (a folyamatban lévő tranzakció leállítása). 

Fizetési módok (készpénzzel, utalvánnyal, valutával, bankkártyával, 

vegyesen). 

Egyszerűsített (készpénzes) számla készítése. 

Jelentések (X jelentés - napközben, Z jelentés - zárás). 

Nyugta- vagy számlakészítés. 

Szorzás. 

Engedményadás. 

Fizetés utalvánnyal. 

Fizetés bankkártyával. 

Göngyöleg visszaváltás. 

Fölözés. 

Pénztárzárás. 

 

2.3.3. Bizonylatkitöltés               105 óra 

Áruforgalom bizonylatai. 

Árumegrendelés kézzel és/vagy géppel. 

Áruátvétel bizonylat nélkül („Vak áruátvétel”). 

Szállítólevél (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Visszáru jóváírás bizonylat, visszáru számla (tartalma, kitöltése). 

Jótállási jegy kitöltése. 

Mezőgazdasági termékfelvásárlás bizonylata – Felvásárlási jegy (tartalma, 

kitöltése). 

Pénzforgalom bizonylatai. 

Készpénzfizetési számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Nyugta (tartalma, kitöltése). 
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Árucsere utalvány (tartalma, kitöltése). 

Üvegvisszaváltó jegy (tartalma, kitöltése). 

Kiadási-, bevételi pénztárbizonylat (tartalma, kitöltése). 

Pénztárjelentés, Pénztárelszámolás (tartalma, készítése). 

Pénztárzárás (kézzel és/vagy géppel). 

Címletjegyzék készítése. 

Készpénzfeladási utalvány. 

Átutalási megbízás. 

Készletnyilvántartás bizonylatai.  

 

Bizonylatok összesítése az Áruforgalmi jelentésen (kézzel és/vagy géppel). 

Készletszámítás az Áruforgalmi jelentésen (kézzel és/vagy géppel). 

Árváltozási leltárív (tartalma, kitöltése, árcsökkenés/növekedés). 

Leltár felvétel (Leltárfelvételi jegy, Leltárfelvételi ív). 

Leltáreredmény megállapítása. 

Jegyzőkönyvek. 

Jegyzőkönyv mennyiségi, minőségi kifogásról (szállítói). 

Jegyzőkönyv vásárlói minőségi kifogás elintézéséről. 

Jegyzőkönyv pénztár többlet vagy hiány esetén. 

Leltározási jegyzőkönyv. 

Vagyonvédelemhez kapcsolódó bizonylat (Árueltulajdonítási jegyzőkönyv). 

Selejtezési jegyzőkönyv. 

Készlet mintavételi jegyzőkönyv és átminősítési jegyzőkönyv. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó 

szervezetnél 

 

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 
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1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 

 

 

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 
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4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x   - 

 

2.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

11507-12 azonosító számú, 

 

Az áruforgalom lebonyolítása 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11507-12 azonosító számú, Az áruforgalom lebonyolítása megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

11507-12  

Az áruforgalom lebonyolítása 

Áruforgalom Áruforgalom gyakorlata 

Á
lt

al
án

o
s 

ár
u

is
m

er
et

 

al
k

al
m

az
ás

a
 

Á
ru

fo
rg

al
m

i 

te
v

ék
en

y
sé

g
ek

 

A
z 

ár
u

fo
rg

al
m

i 

te
v

ék
en

y
sé

g
ek

 

g
y

ak
o

rl
at

a 
I.

 

A
z 

ár
u

fo
rg

al
m

i 

te
v

ék
en

y
sé

g
ek

 

g
y

ak
o

rl
at

a 
II

. 

FELADATOK 

Információt ad a vezető árubeszerzési 

munkájához 
 x x  

Időszakos készletfelmérést végez, 

ennek alapján javaslatot tesz a 

megrendelésre 

 x x  

Előkészíti a raktárt/árumozgató 

eszközöket az áru fogadására, 

előkészíti a visszaszállítandó 

göngyöleget és a visszárut 

 x x  

Átveszi mennyiségileg és minőségileg 

az 

árut/göngyöleget/berendezést/eszközt, 

elvégzi a hibás teljesítésből adódó 

teendőket 

 x x  

Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint 

csatolandó dokumentumok meglétét, 

szabályszerűségüket 

 x x  

Ellenőrzi a terméken lévő címkék 

információs tartalmát, szükség esetén 

intézkedik  

x x x  

Készletre veszi az árut hagyományos, 

vagy elektronikus úton 
 x  x 

Elhelyezi az árut szakszerűen a 

raktárban és az eladótérben 
 x  x 

Az áru jellegének/előírásoknak 

megfelelően gondoskodik az áru 

minőségének és a mennyiségének 

megóvásáról 

x x  x 

Betartja/betartatja a vagyon és 

biztonsági előírásokat 
x x  x 

Leltárt készít/közreműködik a 

leltározásban 
 x  x 

Előkészíti az árut értékesítésre, és 

folyamatosan gondoskodik az áru 

szakmai szabályok/arculat szerinti 

kihelyezéséről, az árak feltüntetéséről, 

az árjelzés ellenőrzéséről 

 x  x 
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Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő 

igényeit 
 x  x 

Bemutatja az árut a vevőnek, és 

tájékoztatja az áruval kapcsolatos 

szolgáltatásokról 

 x  x 

Áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási 

döntésben 
 x  x 

Készpénzzel és készpénzkímélő 

módon fizettet 
 x  x 

Átadja az árut a vevőnek, a vevő 

igényétől, az arculati jellemzőktől és 

az áru jellegétől függően becsomagolja 

az árut 

 x  x 

Intézi a fogyasztói reklamációkat x x  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Az árubeszerzést meghatározó 

tényezők, beszerzési források, módok  
 x x  

Az áruátvételnél használt eszközök 

működése, kezelése  
 x x  

Az áruátvétel folyamata, szempontjai, 

igazolása  
 x x  

Árurendszerek x    

A szabványosítás, a szabvány 

fogalma, szerepe 
x    

A minőség, minőségbiztosítás 

jelentősége, szerepe, a minőségre ható 

tényezők 

x    

Az áru jellegének megfelelő 

raktározási módok, szabályok  
 x  x 

Az egyes árucsoportok, áruféleségek 

jellemzői, minőségi követelményei  
x x  x 

A leltározás menete, a tényleges 

készletérték megállapítása 
 x  x 

Az áru-előkészítés menete, az 

előkészítésre vonatkozó szabályok, 

előírások 

 x  x 

Az árukihelyezés szabályai   x  x 

Az árak feltüntetésére vonatkozó 

szabályok  
 x  x 

A különböző áru- és vagyonvédelmi 

rendszerek jellemzői 
x    

Az áru és vagyonvédelmi 

berendezések fajtái, használata  
x    

A vásárlás indítékai, a vásárlási 

döntés folyamata  
 x  x 

 Az értékesítési módok jellemzői, 

alkalmazásuk 
 x  x 

Az eladás folyamata a vevő 

fogadásától a vásárlás befejezéséig 
 x  x 

A fizettetés módjai  x  x 
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A fogyasztói érdekvédelem alapvető 

előírásai, a vevőreklamáció 

intézésének szabályai 

x x  x 

 Az értékesítéshez kapcsolódó 

szolgáltatások 
 x  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Elemi számolási készség   x x x 

Mennyiségérzék   x x x 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x x x 

Hallott szakmai szöveg megértése x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság  x x x x 

Önállóság x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x x x 

Meggyőző készség x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x 

Helyzetfelismerés x x x x 

 

 

3. Áruforgalom tantárgy                 143 óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

Az áruforgalom tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék az 

árurendszereket, a minőségbiztosítás és minőségtanúsítás elméleti teendőit. 

Ismerjék, és tartsák be a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi és 

minőségirányítási szabályokat, higiéniai előírásokat. A tanulók legyenek képesek 

előkészíteni a raktárt áruátvételre, átvenni az árut, gondoskodni megóvásáról, leltárt 

készíteni, és előkészíteni az árut értékesítésre. Legyenek képesek értékesíteni az 

árukat betartva a pénzelszámolási / pénzkezelési szabályokat valamint a munkajogi 

szabályokat és a fogyasztóvédelem előírásait. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

3.3. Témakörök 

 

3.3.1. Általános áruismeret alkalmazása              72 óra  

Árurendszerek 

Az árurendszerezés feladata, hagyományos árurendszerek. 

Kódtípusú árurendszerek lényege, alkalmazásuk területei, előnyei (EAN, EAN 

128, TESZOR, VTSZ). 
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A vonalkód szerepe, belső cikkszámozás jelentősége, alkalmazása. 

Áruvédelem, vagyonvédelem. 

Az elektronikus áruvédelem, jelzőcímkék fajtái, elhelyezésük a termékeken, 

jelzőrendszerek típusai, működésük, alkalmazásuk. 

Áruvédelmi jelölések. 

Vagyonvédelmi rendszerek, eszközök fajtai, élőerős vagyonvédelem. 

Szabvány, szabványosítás. 

A szabvány, a szabványosítás fogalma, feladatai. 

Harmonizált szabványok az Európai Unióban. 

A szabványok fajtái. 

A minőség, minőségbiztosítás. 

A minőség fogalma, a minőséghez kapcsolódó kifejezések értelmezése. 

A minőségi osztályba sorolás szabályai. 

A minőség objektív és szubjektív jellemzői. 

Minőségtanúsítás a kereskedők/szolgáltatók és a vásárlók számára, 

megkülönböztető minőségi jelek, jelzések. 

Csomagolás. 

Csomagolás fogalma, funkciói. 

A csomagolás anyagai, jellemzői, előnyös és hátrányos tulajdonságai. 

Csomagolóeszközök fajtái, alkalmazásuk. 

Reverz logisztika (csomagolóeszközök összegyűjtése, környezetvédelem). 

 

3.3.2. Áruforgalmi tevékenységek               71 óra 

Az áruforgalmi folyamat elemei 

Árubeszerzés. 

A beszerzés helye, szerepe az áruforgalomban. 

A beszerzés fogalma, folyamata (a beszerzendő áruk mennyiségének és 

összetételének meghatározása, a szállító partnerek kiválasztása, az áruk 

megrendelése, az áruk átvétele, a beszerzett áruk ellenértékének kiegyenlítése). 

Áruátvétel. 

Az áruátvétel célja, lebonyolításának hatása az egység eredményességére. 

Az áruátvétel előkészítése, a lebonyolítás személyi és tárgyi feltételei. 

A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése. 

Az áruátvétel lebonyolítása; az áru fogadása, az áruátvétel módjai (mennyiségi, 

minőségi), szervezése, igazolása, kifogások érvényesítése. 

Készletezés. 

Készlet fogalma, készletgazdálkodás jelentősége. 

Optimális, minimális, maximális készlet, kurrens, inkurrens áruk, standard, 

idényáruk készletszükséglete. 

A beérkezett áruk készletre vétele, a készletek hagyományos, és elektronikus 

nyilvántartása, számbavétele. 

Az áruk raktári elhelyezése és tárolása az állagvédelem, az áttekinthetőség, a 

hozzáférhetőség, a kedvező helykihasználás, a vagyonvédelmi és a 
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közegészségügyi szabályok betartásával. 

Tárolási rendszerek (statikus és dinamikus) és tárolási módok (tömb- és soros, 

állványos és állvány nélküli tárolás). 

Az áruk tárolására szolgáló berendezések, eszközök. 

Árumozgató gépek, eszközök, alkalmazásuk, használatuk alapvető szabályai. 

A készletnagyság megállapításának szerepe, módjai. 

A készletváltozás irányai, esetei és hatásuk az eredményességre. 

Leltározás. 

A leltár és leltározás fogalma, leltár céljai. 

A leltározás megszervezése, a leltározás menete (előkészítése, személyi és tárgyi 

feltételei, lebonyolítása hagyományos és elektronikus úton, leltáreredmény 

megállapítása). 

Leltározás módjai, bizonylatai. 

A leltáreltérés okainak megállapítása, elemzése, értékelése. 

Értékesítés. 

Áruelőkésztés. 

Az áruk előkészítése az értékesítésre (az áruk kicsomagolása, 

előrecsomagolása), a vevők tájékoztatását szolgáló információk meglétének 

ellenőrzése, szükség szerinti feltüntetése, áruvédelmi címkék elhelyezése a 

termékeken, azok fajtái és alkalmazása, a fogyasztói ár feltüntetése a vonatkozó 

előírásoknak megfelelően. 

Az áruk eladótéri elhelyezése (az áruk jellegét, tulajdonságait, az alkalmazott 

értékesítési módot, az áruk iránti keresletet, a kereskedelmi/gazdálkodó egység 

üzletpolitikáját, célkitűzéseit, a munkaszervezési és vevőkényelmi 

szempontokat, az áruk minőségének védelmét, és a vagyonvédelmet 

figyelembe véve). 

Útvonaltervezés, eladótéri design megvalósítása. 

Akciós, saját márkás termékek elhelyezésének szempontjai. 

Eladáshelyi reklám technikái, eszközei (POS.) 

Az áruk eladásra történő előkészítését segítő gépek, eszközök, az eladótéri 

elhelyezésre szolgáló berendezések. 

Vásárlást befolyásoló tényezők. 

A vásárlási döntés folyamata (a szükségletek kialakulása, információgyűjtés, az 

alternatívák értékelése, a vásárlási döntés, a vásárlás utáni magatartás), a 

döntést befolyásoló tényezők. 

Vevőtípusok életkor, nem, vásárlási tudatosság, kompromisszumkészségük 

szerint, az eladó feladata kiszolgálásukkor. 

Az eladóval szemben támasztott követelmények (külső megjelenés, 

személyiségjegyek). 

Értékesítési módok. 

Az egyes értékesítési módok – hagyományos, önkiszolgáló, önkiválasztó, minta 

utáni és egyéb bolt nélküli értékesítési formák – jellemzői, előnyei, hátrányai, 

alkalmazásuk, személyi és tárgyi feltételeik, az eladó feladatai. 
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Értékesítés lebonyolítása. 

Az értékesítés folyamata; a vevő fogadása (személyes és személytelen), az áru 

bemutatása (személyes és személytelen), az ellenérték elszámolása készpénzzel 

és készpénzkímélő fizetési eszközökkel, a vásárolt áru becsomagolása, igény 

szerint díszcsomagolás készítése. 

Eladói feladatok az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokban. 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 

 

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 



 

449 

 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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4. Áruforgalom gyakorlata tantárgy                       319 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

Az áruforgalom gyakorlat tárgy oktatásának célja, hogy a tanulók működő, 

valóságos üzleti környezetben alkalmazhassák az áruforgalom elméletéből 

elsajátított ismereteket. A tanulók megismerik az áruforgalmi folyamat elemeit, az 

árubeszerzés gyakorlati folyamatát, a készletezéssel és értékesítéssel kapcsolatos 

gyakorlati teendőket. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

4.3. Témakörök 

 

4.3.1. Az áruforgalmi tevékenységek gyakorlata I.            144 óra 

Az áruforgalmi folyamat elemei. 

Az árubeszerzés folyamata. 

A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása. 

A megrendelés módjai és dokumentumai. 

Az áruátvétel előkészítése, személyi és tárgyi feltételei. 

Áruátvételi terület tisztán tartása. 

Áruátvételhez szükséges eszközök előkészítése (göngyölegbontó-, árumozgató 

eszközök, mérő- számláló eszközök, PDA, íróeszköz, bizonylat). 

A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése (bizonylatolása, 

csomagba rendezése, csomagolása). 

A beérkező áruk okmányainak ellenőrzése. 

Az áruk mennyiségi és minőségi átvétele (mennyiségi és minőségi átvétel 

szempontjai). 

Teendő mennyiségi és/vagy minőségi eltérés esetén. 

Az áruátvétel igazolása, kifogások intézése. 

 Készletezés. 

A beérkezett áruk készletre vétele. 

Az áruk szakszerű elhelyezése a raktárban.  

Az áruk szakszerű elhelyezése az eladótérben. 

 

 

4.3.2. Az áruforgalmi tevékenységek gyakorlata II.           175 óra 

Készletezés. 

A készletnyilvántartás módszerei, eszközei.  

Árumozgató gépek, eszközök. 

Leltározás folyamata, a tényleges készlet felmérése, a leltáreredmény 
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megállapítása.  

Áruvédelmi címkék, eszközök fajtái és elhelyezkedésük a termékeken. 

A fogyasztói ár feltüntetése. 

Az áruk eladótéri elhelyezése, szabályai, szempontjai. 

Értékesítés. 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél 

 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 
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1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x   - 

 

4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  
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A  

10028-12 azonosító számú 

 

Az élelmiszerek, vegyiáruk és 

gyógynövények forgalmazása 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10028-12 azonosító számú, Az élelmiszerek, vegyiáruk és gyógynövények 

forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a 

témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10028-12 

Az élelmiszerek, vegyiáruk és gyógynövények 

forgalmazása 

Áruforgalmazás  
Áruforgalmazás 

gyakorlata  

Értékesítés 

idegen 

nyelven 
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FELADATOK 

Előkészíti és lebonyolítja az élelmiszerek, vegyi 

áruk és gyógynövény-termékek mennyiségi és 

minőségi átvételét 

  X X   

Betartja az élelmiszerek, vegyi áruk és 

gyógynövény-termékek tárolására vonatkozó 

speciális előírásokat 

X  X X   

Vezeti az élelmiszerbiztonsági minőségbiztosítási 

rendszer működtetéséhez előírt nyilvántartásokat 
X  X    

Ellenőrzi a jövedéki termékek épségét és a 

korlátozás betartását 
  X    

Ellenőrzi a fogyaszthatósági, minőség-megőrzési 

időket és szelektál 
  X X   

Ellenőrzi és feljegyzi a tárolási hőmérsékletet   X    

Biztosítja a hűtőláncot   X    

Biztonsággal üzemelteti az élelmiszerek és 

gyógynövény-termékek értékesítése során 

használt gépeket, eszközöket, gondoskodik azok 

megfelelő higiéniai állapotáról 

  X    

Ellenőrzi a mérőeszköz hitelesítésének meglétét   X    

Szakszerűen kihelyezi és bemutatja az 

élelmiszeripari és vegyipari, gyógynövény 

termékeket 

X X X X   

Betartja az élelmiszerek, vegyi áruk és 

gyógynövények értékesítésére vonatkozó speciális 

előírásokat 

X X X X   

Igény szerint tájékoztatást ad a korszerű 

táplálkozást biztosító élelmiszerekről 
  X  X X 

Leméri az árut   X    

Igény szerint tájékoztatást ad a környezetbarát 

vegyipari termékekről 
 X  X X X 

Igény szerint tájékoztatást ad az élelmiszerekről, 

vegyi árukról, gyógynövény termékekről, azok 

hatásairól 

X X X X X X 
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Tájékoztatja a vevőt az élelmiszerek, vegyipari és 

gyógynövény termékek felhasználási 

lehetőségeiről 

X X X X   

Igény szerint csomagol: ajándékkosarat, 

díszcsomagolást készít 
  X    

Tájékoztatást ad a kapcsolódó szolgáltatásokról   X    

Előkészíti és lebonyolítja a reklámakciókat 

(árubemutatók, kóstolók, árengedményes akciók) 
X  X    

Magas fokú személyi higiéniát tart fenn az 

élelmiszer, vegyi áru és gyógynövény-termék 

forgalmazás során 

  X X   

Betartja és betartatja a HACCP és más vonatkozó 

minőségellenőrző rendszerek előírásai 
X  X    

SZAKMAI ISMERETEK 

Az élelmiszerek csoportosítása, jellemzői, 

minőségi követelményei 
X    X X 

Hazai termékek és hungaricumok X      

Az élelmiszerek szállítására, átvételére, tárolására 

vonatkozó követelmények 
X      

Az élelmiszerekhez kapcsolódó kísérő okmányok, 

tájékoztató címkék tartalma 
X      

Az élelmiszerek jellemzőiről való vevői 

tájékoztatás 
  X  X X 

A vegyi áruk csoportosítása, jellemzői, minőségi 

követelményei 
 X   X X 

A vegyi áruk átvételére, tárolására  

vonatkozó követelmények 
 X     

A vegyi áruk jellemzőiről való vevői tájékoztatás    X X X 

A gyógynövények csoportosítása, jellemzői, 

minőségi követelményei 
X    X X 

A gyógynövények átvételére, tárolására 

vonatkozó követelmények 
X      

A gyógynövények jellemzőiről való vevői 

tájékoztatás 
  X  X X 

HACCP, élelmiszerbiztonsági, higiéniai 

követelmények 
X      

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Hallott szakmai szöveg megértése, szakmai nyelvű 

beszédkészség 
X X X X X X 

Idegen nyelvű hallott szöveg megértése, idegen 

nyelvű beszédkészség 
X X X X X X 

Eszközök, áru-előkészítő gépek kezelése, 

használata 
  X X   

Árazó, árleolvasó eszközök, gépek használata   X X   

Kézi szerszámok, eszközök használata   X X   

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság X X X X X X 

Kézügyesség   X    

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség   X X X X 
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Segítőkészség   X X X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyén való alkalmazása   X X X X 

Gyakorlatias feladatértelmezés   X X X X 
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5.  Áruforgalmazás tantárgy               142 óra  

 

5.1.A tantárgy tanításának célja 

Az Áruforgalmazás II. elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák 

az élelmiszerek jellemzőit, minőségi követelményeit, legyenek képesek csoportosítani 

azokat. Ismerjék az élelmiszerbiztonsági lánc folyamatait, tartsák be az 

élelmiszerbiztonsági előírásokat és tudják vezetni a kapcsolódó nyilvántartásokat. A 

gyógynövényeket képesek legyenek csoportosítani, ismerjék jellemzőiket és hatásukat. 

Legyenek képesek a vegyi áruk minőségi csoportosítására jellemzői alapján, legyenek 

tisztában a tárolási követelményekkel. 

Mindkét árucsoportnál legyenek képesek az elmélethez szorosan kapcsolódó olyan 

gyakorlati tudnivalókat elsajátítani, amelyek a mindennapi munkában sűrűn 

előfordulnak: mélyítik az ismeretanyagot; lehetővé teszik a fogyasztó-centrikus 

szemlélet kialakítását a képességek szintjén; mintát adnak a mindennapi munkában 

adódó feladatok megoldására, a minőség értékelésére, az árujellegnek, az előírásoknak 

megfelelő mennyiségi és minőségi árumegóvásra.  

 

5.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az Áruforgalom és az Áruforgalom gyakorlat tantárgy összes témakörére 

épül. 

 

5.3.Témakörök   

 

5.3.1. Élelmiszer- és gyógynövény ismeretek              122 óra 

Az élelmiszer-áruismeret alapjai. 

Az élelmiszerek fogalma, jellemzői, forgalmazásuk feltétele. 

Az élelmiszereket felépítő anyagok: a víz, az alaptápanyagok, a védőtápanyagok, 

adalékanyagok. 

Az élelmiszer-fogyasztás jellemzői: korszerű élelmiszerek, hungarikumok, 

táplálkozási irányzatok, különleges táplálkozási célú élelmiszerek (gyermek, diétás, 

reform, stb.). 

 Az élelmiszerek tartósítása. 

Az élelmiszerek romlása, élvezeti, biológiai és a tápértékének csökkenése. 

A tartósítás jelentősége, eljárásai. 

A higiénia jelentősége az élelmiszerek árusításánál 

A gabonafélék jellemzése és fajtái. 

A gabonaszem összetétele és táplálkozástani jelentősége. 

A gabonafélék feldolgozása. 

Malomipari termékek. 

Őrlemények, hántolt termékek, egyéb eljárással készült termékek. 

Sütő- és tésztaipari termékek. 

Kenyér. 

Kenyér készítése, minősége. 
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Kenyér fajtái. 

Sütőipari fehértermékek. 

Száraztészták. 

Száraztészták jellemzése, minősége. 

Cukor- és édesipari termékek. 

Cukor. 

Méz. 

Mesterséges édesítőszerek. 

Édesítőszerek. 

Az édesítőszerek fogalma, jelentősége. 

A méz és a cukor fajtái, kereskedelmi választéka. 

Édesipari áruk 

A cukorkák, kakaó és csokoládéáruk. 

Nugátok és nugátszerű készítmények. 

Édesipari lisztes áruk. édesipari tartós sütemények 

 Cukrászati termékek 

Gyümölcsök, zöldségáruk 

Gyümölcsök összetétele és táplálkozástani jelentősége. 

A gyümölcsök csoportosítása  

Hazai és egzotikus gyümölcsök jellemzői. 

   A zöldségfélék összetétele és táplálkozástani jelentősége. 

A zöldségfélék csoportosítása. 

A zöldségfélék fajtái, árujellemzői 

Ehető gombák. 

Tartósított gyümölcs- és zöldségáruk 

Gyorsfagyasztott gyümölcs- és zöldségáruk 

Vízelvonással, cukrozással és sózással tartósított áruk 

Gyümölcs-zöldség konzervek 

A tej és tejkészítmények   

A tej összetétele és táplálkozástani jelentősége. 

Fogyasztási tejek. 

Ízesített, sűrített, savanyított tejkészítmények, zsírdús készítmények, fagylaltok. 

Tejtermékek. 

Vajféleségek 

Túróféleségek 

Natúr sajtok 

Ömlesztett sajtok 

Húsok, húskészítmények 

A hús minősége. a higiénia szerepe a friss húsok forgalmazásában. 

 A húst adó állatok húsának jellemzése. 

Nagy vágóállatok. 

Baromfifélék 

Vadon élő állatok. 
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Halak, halkészítmények, a tenger gyümölcsei. 

Húskészítmények, húskonzervek 

 Rövid ideig eltartható töltelékes áruk 

Tartós töltelékes áruk 

Darabos húskészítmények. 

Húskonzervek 

A tojás. 

A tojás összetétele, szerkezete és az értékesítés jellemzői 

A tojás minősége és a jelölések értelmezése 

Étkezési zsírok, olajok 

A zsiradékok összetétele és táplálkozástani jelentősége. 

A zsiradékok csoportosítása, zsírok és olajok jellemzői.  

Hidegkonyhai áruk 

Alkoholmentes italok. 

Az ivóvíz, szódavíz, ásványvizek és gyógyvizek.   

Üdítőitalok, sűrítmények, gyümölcsszörpök, gyümölcs- és zöldséglevek csoportjai 

árujellemzői   

 Az alkoholtartalmú italok. 

A borok csoportosítása Magyarország borvidékei. 

A bor készítése, kezelése, forgalmazása.   

 A borok főbb típusai, árujellemzésük 

Sörök 

A sörök csoportosítása alapanyag és készítési mód szerint  

A sör készítése, forgalmazása.   

 A sörök főbb típusai, árujellemzésük 

Égetett szeszes italok 

 Párlatok, likőrök. 

A pálinka jellemzői, a pálinka, mint hungarikum 

Szeszes italok  

 Koffeintartalmú élvezeti szerek. 

A kávé jellemzése, feldolgozása, minősége 

Kávékivonatok, kávépótló szerek. 

A tea jellemzése, feldolgozása, minősége. 

Virágteák, ízesített teák, pótteák. 

Fűszerek és ízesítőszerek. 

A fűszerek jellemzése, minősége, forgalmazása, csoportosítása. 

Hazai fűszerkülönlegességek. 

Fűszerkeverékek, fűszerpótlók. 

Ízesítők, zamatosító, állományjavítók.. 

 Gyógynövények 

Gyógynövények csoportosítása, friss, szárított gyógynövények, illóolajok.  

 A gyógynövények felhasználhatósága, a kereskedelembe árusított gyógynövények 

jellemzői.  
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Gyógynövények forgalmazásának szabályai    

  

 

5.3.2. Vegyiáru ismeret                   20 óra 

Vegyi-áruk csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei. 

A vegyi áruk csomagolása, átvétele, tárolása. 

A címkén található jelölések jelképek, veszélyes anyagok, környezetkímélő, 

környezetbarát jelek,   

A szappanok és a mosás anyagai 

Szappanok 

Mosószerek. 

Mosási segédanyagok 

Háztartási tisztító- és ápolószerek 

Mosogatószerek. 

Általános tisztítószerek, lemosók 

Súrolószerek. 

Szőnyeg- és kárpittisztító szerek 

Ablak-, tükör-, üvegtisztítók. 

Folttisztító szerek 

Bőr-, cipő- és műbőrtisztító szerek 

Bútorápoló szerek 

Padlóápoló szerek 

Fertőtlenítő-, vízkőoldó és maró hatású szerek. 

Tűzhelytisztítók. 

Légfrissítők. 

Fertőtlenítő- és maró hatású szerek. 

Autós vegyi termékek. 

Szabad forgalmú irtószerek.. 

 Testápoló és személyes higiéniát szolgáló készítmények. 

Fürdő- és tusoló készítmények 

Testápoló tejek vagy emulziók 

Kézápoló készítmények 

Lábápoló készítmények 

Hintőporok  

Szőrtelenítő készítmények 

Hajápolási készítmények. 

Fog- és szájápoló készítmények. 

Borotválkozó szerek 

Dezodorok és izzadást gátló készítmények 

Napozószerek 

Arcápolók, díszítőkozmetikumok és illatszerek 

Arcápoló készítmények, krémek, kenőcsök 

Díszítő kozmetikumok, ajakápolók, a szemkörnyék kozmetikumai 
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Illatszerek 

Babaápolási készítmények 

Tizenévesek kozmetikai készítményei 

Időskorúak kozmetikai készítményei 

Norinbergi áruk. 

Kozmetikai kiegészítő áruk 

A borotválkozás eszközei 

Egészségügyi áruk 

Háztartási áruk. 

  

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

 

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák 

 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 

  

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 
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 6. pont lebontása, 

pontosítása) 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

5.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

6. Áruforgalmazás gyakorlata tantárgy             461 óra 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 
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Az Áruforgalmazás gyakorlata tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók a 

napi munkarutin szintjén elsajátítsák az élelmiszeripari termékek mennyiségi és 

minőségi átvételét. Biztonsággal alkalmazzák az élelmiszerek tárolási láncolatának 

előírásait és üzemeltessék az értékesítés során használt gépeket, eszközöket. 

Tájékoztassák a vevőket a gyógynövényekről, hatásukról, legyenek képesek tanácsokat 

adni felhasználásukról. Ismerje a vegyi áruk környezetre és fogyasztókra gyakorolt 

hatását, hívja fel a figyelmet ezekre. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az Áruforgalmazás elméleti tárgy összes témakörére épül. 

 

6.3.  Témakörök     

 

6.3.1. Élelmiszer- és gyógynövény ismeretek            326 óra 

Rendelés leadása. 

Áruátvétel gyakorlása. 

Fogyaszthatósági és minőség megőrzési idő ellenőrzése. 

Szakszerű tárolás gyakorlása. 

Árazás, árazó eszközök használata. 

Feliratok, akciós táblák készítése. 

Árurendezés, polcfeltöltés, csoportosítás. 

Vásárlók figyelmének felhívása. 

Reklamációk intézése. 

Élelmiszerek, vegyi áruk vásárlói tájékoztatójának, címkéinek értelmezése. 

Felvágottak, sajtok szeletelése, mérése. 

Akciós áruk kihelyezése. 

Zöldség, gyümölcs válogatása. 

Reklamációs ügyintézés. 

Vevőtájékoztatás felhasználási javaslatokról, egészségügyi jellemzőkről.  

Betartja a tárolásra vonatkozó speciális előírásokat. 

Fogyaszthatósági– és minőség-megőrzési idők ellenőrzése. 

Élelmiszer biztonsági lánc üzemeltetése. 

Hűtőlánc biztosítása (tárolási hőmérséklet). 

Korszerű táplálkozás ismerete, tájékoztatás a bolti készletről. 

Dekorációkészítés az eladótérben és a kirakatban. 

Reklámakciókhoz kapcsolódó tájékoztatás. 

 

6.3.2. Vegyiáru ismeretek               135 óra 

Vegyi áruk tárolása, mozgatása, eladótérbe való kihelyezése. 

Vevőtájékoztatás, címke információk ismerete, speciális hatások. 

Egészségügyi tájékoztatás. 

Környezetterhelés kockázata. 
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Vegyi-áruk tárolása, mozgatása, eladótérbe való kihelyezése. 

Vevőtájékoztatás, címke információk ismerete, speciális hatások. 

Egészségügyi tájékoztatás. 

Környezetterhelés kockázata. 

Reklamáció kezelése. 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakma-specifikus tanműhely vagy tanbolt 

 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák 

 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 

  

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 
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1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x   - 

 

 

6.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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7. Értékesítés idegen nyelven tantárgy             142 óra 

 

7.1.A tantárgy tanításának célja 

Az értékesítés idegen nyelven tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók legyenek 

képesek üzleti környezetben az élelmiszerek és vegyi áruk, gyógynövények 

forgalmazásához kapcsolódó, vásárlóval folytatott szaknyelvi kommunikációra.  

 

7.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

7.3.Témakörök   

 

7.3.1. Szakmai nyelvi alapok                72 óra 

A vásárló köszöntése, elköszönés idegen nyelven. 

Vásárló általános tájékoztatását szolgáló párbeszédek: útbaigazítás, nyitvatartási 

idő, akciós ajánlatok, ajándékvásárlás, vételár, fizetési módok, bolti szituációk, stb. 

 

7.3.2. Szakmai nyelv                  70 óra 

Élelmiszerek megnevezése. 

Élelmiszerek csoportosítása. 

Az élelmiszerek kapcsolódó tájékoztató címkék elemzése. 

Szituációk az élelmiszerboltban. 

Mértékegységek, csomagolás. 

Áruk bemutatása. 

Malomipari termékek eladása. 

Sütőipari termékek eladása. 

Száraztészták eladása 

Édesítőszerek, édesipari áruk, cukrászati termékek eladása 

Gyümölcsök, zöldségáruk eladása 

Tejek, tejkészítmények, tejtermékek eladása 

Húsok, húskészítmények, húskonzervek eladása  

Tojás eladása 

Étkezési zsírok, olajok eladása 

Hidegkonyhai áruk eladása 

Alkoholmentes italok eladása 

Alkoholtartalmú italok eladása 

Koffein tartalmú áruk eladása 

Fűszerek eladása 

Gyógynövények eladása 

 Háztartási vegyi áruk csoportosítása. 

A háztartási vegyi árukhoz kapcsolódó használati útmutatók elemzése. 

A háztartási vegyi áruk szakszerű tárolása. 
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Szappanok és mosási segédanyagok eladása  

Háztartási tisztító- és ápolószerek eladása  

Testápoló- és személyes higiéniát szolgáló készítmények eladása  

Arcápolók, díszítő kozmetikumok eladása  

Norinbergi áruk eladása  

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

 

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 

  

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 
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1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x   - 

 

7.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat  

 
OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

1/9. évfolyamot követően 70 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 

amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 

részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

 

11507-12 

Az áruforgalom lebonyolítása  

 

 

Áruforgalom gyakorlata 

Az áruforgalmi tevékenységek 

gyakorlata I. 

Az áruforgalmi tevékenységek 

gyakorlata II. 

 

10028-12 

Az élelmiszerek, vegyiáruk és 

gyógynövények forgalmazása  

Áruforgalmazás gyakorlata 

Élelmiszer- és gyógynövény ismeretek 

Vegyiáru ismeretek 

 

 

10025-12 A kereskedelmi egység 

működtetése 

 

 

A működtetés szabályai gyakorlat 

Jogszabályok alkalmazása 

Pénzforgalmi előírások betartása 

Bizonylatkitöltés 
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11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása  

 

Áruforgalom gyakorlata tantárgy 

 

Témakörök 

 

Az áruforgalmi tevékenységek gyakorlata I. 

Az áruforgalmi folyamat elemei. 

Az árubeszerzés folyamata. 

A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása. 

A megrendelés módjai és dokumentumai. 

Az áruátvétel előkészítése, személyi és tárgyi feltételei. 

Áruátvételi terület tisztán tartása. 

Áruátvételhez szükséges eszközök előkészítése (göngyölegbontó-, árumozgató 

eszközök, mérő- számláló eszközök, PDA, íróeszköz, bizonylat). 

A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése. (bizonylatolása, 

csomagba rendezése, csomagolása). 

A beérkező áruk okmányainak ellenőrzése. 

Az áruk mennyiségi és minőségi átvétele (mennyiségi és minőségi átvétel 

szempontjai). 

Teendő mennyiségi és/vagy minőségi eltérés esetén. 

Az áruátvétel igazolása, kifogások intézése. 

 Készletezés. 

A beérkezett áruk készletre vétele. 

Az áruk szakszerű elhelyezése a raktárban.  

Az áruk szakszerű elhelyezése az eladótérben. 

 

Az áruforgalmi tevékenységek gyakorlata I. 

Árumozgató gépek, eszközök kezelésének szabályai. 

A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése, az áruk bemutatása, 

ajánlása. 

Ajándékcsomag és/vagy díszcsomagolás készítése. 

Leltározás a gyakorlatban. 

Az áruk eladásra történő előkészítése. 

Az áruk kicsomagolása és előcsomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló 

információk meglétének ellenőrzése. 

A kereskedelmi/gazdálkodó egység által előrecsomagolt árukra tájékoztató 

címkék készítése, elhelyezése a termékeken. 
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10028-12 Az élelmiszerek, vegyiáruk és gyógynövények forgalmazása 

 

Áruforgalmazás gyakorlata tantárgy 

 

Élelmiszer- és gyógynövény ismeretek 

Áruátvétel gyakorlása. 

Fogyaszthatósági és minőség megőrzési idő ellenőrzése. 

Szakszerű tárolás gyakorlása. 

Árazás, árazó eszközök használata. 

Feliratok, akciós táblák készítése. 

Árurendezés, polcfeltöltés, csoportosítás. 

Vásárlók figyelmének felhívása. 

Reklamációk intézése. 

Élelmiszerek, vegyi áruk vásárlói tájékoztatójának, címkéinek értelmezése. 

Felvágottak, sajtok szeletelése, mérése. 

Akciós áruk kihelyezése. 

Zöldség, gyümölcs válogatása. 

Reklamációs ügyintézés. 

Vevőtájékoztatás felhasználási javaslatokról, egészségügyi jellemzőkről.  

Betartja a tárolásra vonatkozó speciális előírásokat. 

Fogyaszthatósági– és minőség-megőrzési idők ellenőrzése. 

Élelmiszer biztonsági lánc üzemeltetése. 

Hűtőlánc biztosítása (tárolási hőmérséklet). 

Korszerű táplálkozás ismerete, tájékoztatás a bolti készletről. 

Dekorációkészítés az eladótérben és a kirakatban. 

Reklámakciókhoz kapcsolódó tájékoztatás. 

 

Vegyiáru ismeretek  

Vegyiáruk tárolása, mozgatása, eladótérbe való kihelyezése. 

Vevőtájékoztatás, címke információk ismerete, speciális hatások. 

Egészségügyi tájékoztatás. 

Környezetterhelés kockázata. 

Reklamáció kezelése. 
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10025-12 A kereskedelmi egység működtetése 

 

Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy      

 

Jogszabályok alkalmazása      

Munkaszerződés minta készítése, különös tekintettel a minimálisan kötelező tartalmi 

elemekre. 

Munkaviszony megszűnésére vonatkozó dokumentum készítése. 

Munkaviszony megszűnésekor a munkavállalónak kötelezően kiadandó 

dokumentumok tartalmának értelmezése. 

Munkaköri leírás értelmezése. 

Jelenléti ív készítése. 

Árjelző táblák, vonalkódok készítése. 

 

Pénzforgalmi előírások betartása      

Elektronikus pénztárgép üzemeltetése. 

Pénztárgép, Pénztárrendszer, Pénztárterminál (POS rendszer). 

Pénztárgép üzembe helyezése. 

Pénztárgép bekapcsolása. 

A pénztárszalag cseréjének elvégzése. 

Billentyűzet értelmezése. 

Gyűjtő regiszterek (Áfa szerint, szállító szerint, árucsoportok szerint). 

Dohányáruk regisztere. 

Bejelentkezés (nyitóösszeg jóváhagyása vagy a váltópénz bevitele). 

Értékesítés. 

Egytételes eladás. 

Többtételes eladás. 

Törtrészes árucikk értékesítés. 

Részösszegző feladata. 

Törlés. 

Azonnali sztornó (utolsó árucikk azonnali sztornózása). 

Utólagos sztornó (korábban bevitt tétel nyitott nyugtán belül utólagos sztornózása). 

Százalékszámítás (engedmény adása, felár számolása). 

Megszakítás (a folyamatban lévő tranzakció leállítása). 

Fizetési módok (készpénzzel, utalvánnyal, valutával, bankkártyával, vegyesen). 

Egyszerűsített (készpénzes) számla készítése. 

Jelentések (X jelentés - napközben, Z jelentés - zárás). 

Nyugta- vagy számlakészítés. 

Szorzás. 

Engedményadás. 

Fizetés utalvánnyal. 
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Fizetés bankkártyával. 

Göngyöleg visszaváltás. 

Fölözés. 

Pénztárzárás. 

 

Bizonylatkitöltés        

Áruforgalom bizonylatai. 

Árumegrendelés kézzel és/vagy géppel. 

Áruátvétel bizonylat nélkül („Vak áruátvétel”). 

Szállítólevél (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Visszáru jóváírás bizonylat, visszáru számla (tartalma, kitöltése). 

Jótállási jegy kitöltése. 

Mezőgazdasági termékfelvásárlás bizonylata – Felvásárlási jegy (tartalma, kitöltése). 

Pénzforgalom bizonylatai. 

Készpénzfizetési számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Nyugta (tartalma, kitöltése). 

Árucsere utalvány (tartalma, kitöltése). 

Üvegvisszaváltó jegy (tartalma, kitöltése). 

Kiadási-, bevételi pénztárbizonylat (tartalma, kitöltése). 

Pénztárjelentés, Pénztárelszámolás (tartalma, készítése). 

Pénztárzárás (kézzel és/vagy géppel). 

Címletjegyzék készítése. 

Készpénzfeladási utalvány. 

Átutalási megbízás. 

Készletnyilvántartás bizonylatai.  

 

Bizonylatok összesítése az Áruforgalmi jelentésen (kézzel és/vagy géppel). 

Készletszámítás az Áruforgalmi jelentésen (kézzel és/vagy géppel). 

Árváltozási leltárív (tartalma, kitöltése, árcsökkenés/növekedés). 

Leltár felvétel (Leltárfelvételi jegy, Leltárfelvételi ív). 

Leltáreredmény megállapítása. 

Jegyzőkönyvek. 

Jegyzőkönyv mennyiségi, minőségi kifogásról (szállítói). 

Jegyzőkönyv vásárlói minőségi kifogás elintézéséről. 

Jegyzőkönyv pénztár többlet vagy hiány esetén. 

Leltározási jegyzőkönyv. 

Vagyonvédelemhez kapcsolódó bizonylat (Árueltulajdonítási jegyzőkönyv). 

Selejtezési jegyzőkönyv. 

Készlet mintavételi jegyzőkönyv és átminősítési jegyzőkönyv. 
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3. 

 
SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ 

a 

34 582 03 

Épület- és szerkezetlakatos szakképesítés  

speciális szakiskolában történő oktatásához  

tanulásban akadályozottak (st) számára 

 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakmai tantervi adaptáció      

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet, 

– a szakképesítések kerettanterveit tartalmazó NGM rendelet 

alapján készült.       

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 582 03 

 

A szakképesítés megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 
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Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítést kiadó rendelet 3. 

számú mellékletében az 5. Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 

birtokában 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra;  

a második szakképzési évfolyamot követően 105 óra;  

a harmadik szakképzési évfolyamot követően 105 óra 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 

megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés /Szakképzettség 

  

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: nincs.  

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

nincs. 
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IX. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

1.  Módszertani ajánlás a tanulásban akadályozott tanulók szakmai képzéséhez 
A módszertani ajánlás alkalmazható szegregált (speciális szakiskolai) vagy integrált (többségi szakképző 

intézményben vagy csoportban) szervezeti formában, valamint speciális elemeinek átvételével a 

felnőttképzés keretében is. 

 

2. A tanulási akadályozottság jellemzői 
A tanulási akadályozottság a tanulás minden területére kiterjed, hosszan tartó, végigkíséri a gyermeket 

egész iskolai pályafutása alatt. A tanulási képesség fejlődésében olyan átfogó zavar következik be, amely 

jelentősen akadályozza a gyermek tanulását. Gyógypedagógiai eszközökkel ezen az állapoton sokat lehet 

változtatni, és meg lehet előzni a tanulási akadályozottság további romlását. A tanulásban akadályozott 

gyermekek gyógypedagógiai segítségnyújtással a többségi iskolát is látogathatják. Ha azonban nem 

kapnak elég segítséget, akkor kudarc-kudarcra halmozódik, egyre jobban elfordulnak az iskolától, 

tanulási kedvük (motivációjuk) és önértékelésük rohamosan csökken, és ezzel életesélyeik is romlanak. 

Megfelelő segítséggel azonban ez elkerülhető és hozzá lehet őket segíteni az örömmel és figyelemmel 

végzett eredményes tanuláshoz. A segítség a fiatal egyéni fejlesztését és a tanulási környezet számára 

megfelelővé alakítását egyaránt jelenti. 

Ha ennél pontosabban szeretnénk megfogalmazni a tanulási akadályozottságot, akkor az alábbi 

definícióhoz nyúlhatunk: 

„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az 

idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb 

funkcióképességei, illetve kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási 

nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.” (Mesterházi, 1998, 54.) Tehát az 

idegrendszeri károsodás mellett és helyett ebben a definícióban megjelenik a szociális 

környezet igen erős hatása, amely a későbbi tanulási sikerességet meghatározóan 

befolyásolhatja. 

A tanulási akadályozottság megállapítását a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság szakemberei végzik komplex vizsgálatok alapján. Szakértői 

véleményben rögzítik a fogyatékosság tényét, megjelölve egyúttal a fejlesztés irányait. 
A tanulási akadályozottság – ahogy már szó volt róla – elsősorban iskolai tanulási helyzetekben 

jelentkezik, összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult fejlődésével, melynek következményei sok 

esetben a középiskolás fiatal tanulási teljesítményében is megjelennek, ezért az oktatás során még ekkor 

is figyelemmel kell lenni rájuk. A problémák az érzékelés-észlelés (percepció), a kivitelezés-végrehajtás, 

a szocio-emocionális területeken, valamint a kommunikáció terén egyaránt jelentkezhetnek. 

A társas kapcsolatokban, a szociális interakciókban jelentkező nehézségek a tanulásban 

akadályozott emberek esetében igen gyakoriak, még akkor is, ha az iskolát befejezve 

sikerül munkát találniuk, családot alapítaniuk. A szociális készségek fejlesztésének a 

hívei szerint a „mentális zavarok egy részét a szociális kompetencia hiánya okozza”. Ha 

ez így van, akkor jelentős eredményeket lehet elérni, ha figyelmünket a szociális 

készségek fejlesztésére fordítjuk, s energiát fektetünk bele mind a tanórákon, mind 

pedig azokon kívül. 

 

3. A szegregált és integrált szervezeti formák  
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Szegregált intézményekben tanulnak olyan tanulásban akadályozott diákok, akik 

egyéni szükségleteik miatt nem képesek integrált oktatásban részt venni. Ezekben a 

gyógypedagógiai intézményekben megfelelő végzettségű szakemberek, 

gyógypedagógusok dolgoznak, valamint speciális tantervet alkalmaznak, mindezt 

kislétszámú osztályokban. 

Integráció esetében a tanulásban akadályozott fiatalok és a nem tanulásban 

akadályozott fiatalok együtt vesznek részt a tanítási folyamatban, a szabadidős 

tevékenységekben. A tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai nevelésének 

esetében az integráció feladata, hogy a számukra szükséges pedagógiai 

többletszolgáltatásokat az ép fejlődésű kortárscsoporton belül kapják meg. 

Az integráció feltételei a következők (ezek természetesen a szegregált intézményekben 

is jelen vannak). 

 

3.1. Objektív tényezők 

Az objektív tényezők közé tartoznak a tanulásban akadályozott gyermek iskolai 

boldogulását segítő tárgyi feltételek.  

 Az iskolának ki kell dolgoznia egy egységes, minden tanulóra kiterjedő, azonos 

tananyagot közvetítő tantervet, eltérés mindössze a tanulóktól elvárt, az egyéni 

képességekhez illeszkedő követelmények szintjén jelentkezhet. 

 A kisebb osztálylétszámú osztály kialakításakor figyelembe kell venni a fiatal 

tanulási akadályozottságát, így az osztályban 2 főnek számít, mert tanítása több 

figyelmet, megsegítést és speciális bánásmódot igényel.   

 

3.2 Szubjektív tényezők  

 A befogadó pedagógus szemlélete, módszerei, segítőkészsége, kreativitása, 

valamint a fogyatékosságról szóló ismeretei.  

 A szülők támogatása, hozzáállása és aktivitása.  

 A gyógypedagógus érzékenysége a probléma, illetve a gyermek iránt, 

felkészültsége, szakmai tudása, személyisége. A szakemberek közti 

kapcsolatrendszerben a leglényegesebb a pedagógus és a gyógypedagógus jó 

kapcsolata.  

 A társak és a környezet elfogadása. A sikeres integráció, beilleszkedés és 

elfogadás a személyiség szempontjából nézve kétirányú. Múlik azon is, hogy a 

környezet, az osztálytársak mennyire elfogadóak, mennyire hajlandóak a 

viselkedésükön változtatni ahhoz, hogy a fogyatékos gyermeket olyannak 

fogadják el amilyen, és igyekezzenek egyenrangúként kezelni. De múlik a 

fogyatékos gyermek személyiségén is. Minél fiatalabb korban kerül sor az 

integrációra annál nagyobb eséllyel lesz sikeres. 

Az integráció formái lehetnek: 

 Lokális integráció: az integráció legegyszerűbb és viszonylag könnyen 

megvalósítható változata, amikor a sajátos nevelési igényű és a nem sajátos 

nevelési igényű tanulók között semmilyen kapcsolat nem áll fenn, mindössze az 

iskola épülete közös. A tanulásban akadályozott tanulók külön osztályokban, 
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csoportokban tanulnak.  

 Szociális integráció: ebben a formában már tudatosan szervezett az 

együttnevelés, a tanulásban akadályozott fiatalok a foglalkozásokon, a 

tanórákon kívüli időben találkoznak a többségi iskolába járó kortársaikkal.  

 Funkcionális integráció: az integrációnak ezen formája is két szinten valósulhat 

meg. A sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési igényű tanulók csoportja 

egy épületben tanul, külön osztályban, azonban a két párhuzamos osztály 

órarendjét tudatosan úgy szervezik, hogy bizonyos óráik egybeessenek (pl. 

készségórák, bizonyos tanórák). Így a két csoport találkozása tervezett és 

rendszeres, az együtt eltöltött időnek van célja. A teljes integráció az integráció 

legmagasabb szintje, amikor együtt fejlesztik a gyermekeket, a tanulásban 

akadályozott gyermek a tanítási idő minden percét ép kortársaival tölti el.  

Az integrációnak számos előnye lehet a tanulásban akadályozott fiatalok 

esetében. Kutatások igazolták, hogy fejlesztő környezetet jelent számukra ez a 

kortárs közösség, amely jelentheti azt, hogy tanulnak a többiektől, ingergazdag 

környezetben vannak, több ismerethez hozzájuthatnak, de akár azt is, hogy 

gyorsabb fejlődés tapasztalható náluk. A tanulók személyiségfejlődésében is 

pozitív változásokat hozhat, például: nő az önbizalmuk. Hosszabb távon 

sikeresebb lehet a társadalmi beilleszkedése azoknak a tanulóknak, akik integrált 

környezetben vettek részt az oktatás-nevelés folyamatában. Emellett barátságok 

alakulhatnak ki, valamint megtanulhatják a segítségkérést, illetve annak 

elfogadását is a fiatalok. 

 

4. Módszertani javaslatok 

A tananyag feldolgozása során alapvető szempontok: 

17. az ismeret sokoldalú szemléltetése, elméleti ismeretek gyakorlati 

megerősítése, 

18. az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben történő közlése, 

19. az ismeretek többszöri ismétlést, begyakorlást igénylő rögzítése, 

20. az alapvető ismeretek folyamatos felidézése, 

21. a hiányzó vagy nem megfelelő mélységű ismeretek időbeni pótlása, 

22. az egyes tantárgyakban megjelenő azonos ismeretanyag összehangolása, 

23. lényeges elemek, ok - okozati összefüggések kiemelése, megláttatása, rész - 

egész viszonyának bemutatása, 

24. a tananyag feldolgozása során a vizsgakövetelményekben 

megfogalmazottakat hangsúlyosan kell kezelni. 

A hatékony tantermi gyakorlat érdekében az alábbi tényezőket tekintjük lényegesnek: 

 

4.1. Kooperatív tanulás: a kortársakkal való közös munka és a kooperatív tanulás 

hatékonyan fejlesztik a tanulók értelmi és szociális-érzelmi képességeit. A 

kooperatív tanulás minden tanulónak hasznára válik: az a tanuló, aki magyaráz 

a másiknak, jobban és hosszabb időre megjegyzi az információt, az pedig, 

akinek magyaráznak, az ismeretszintjének megfelelőbb információkat kap, 
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hiszen társa felfogási képessége alig magasabb, mint az övé. 

 

4.2. Együttműködésen alapuló problémamegoldás csökkentheti a zavaró 

magatartás mennyiségét és intenzitását a tanórák alatt. Fontos, hogy az osztály 

szabályait (házirendet) az egész osztály közreműködésével alakítsák ki, és hogy 

mindig jól látható helyen legyen elhelyezve az osztályteremben. 

 

4.3. A heterogén csoportalkotás hozzájárulhat a tanulásban akadályozott tanulók 

és többségi társaik között növekvő szakadék csökkentéséhez, valamint 

elősegítheti a diákok és a tanárok pozitív hozzáállását a sajátos nevelési igényű 

tanulókhoz. A tudásszint szerinti csoportosítás a tanulásban akadályozott 

tanulók marginalizációjához vezethet. 

 

4.4. A differenciálás létjogosultságát az indokolja, hogy a résztvevők alapvetően 

különböznek egymástól. Nem tarthatók azok a feltételezések, amelyek egy 

tényezőt tesznek felelőssé a gyerekek tanulási folyamatban való részvételének 

színvonaláért pl.: életkor, intelligencia, nyelvi fejlettség, apa foglalkozása stb. 

Helyette inkább több sajátosság együttes hatását kell feltételeznünk. Azt hogy 

melyek ezek, pontosan nem tudjuk. Mégis a következő sajátosságait érdemes a 

tanulóknak megismerni a differenciálás érdekében: továbbhaladáshoz 

szükséges előzetes, megalapozó tudás; aktivizálhatóság; önálló, egyéni 

munkavégzés terén való fejlettség; együttműködési képesség színvonala; társas 

helyzet jellemzői. Mindezeket figyelembe kell vennünk annak eldöntésekor, 

hogy közös tanulási vagy differenciált tanulási feltételeket biztosítunk 

tanulóink számára. A differenciálás módozatai a következő lehetnek:  

 Differenciálás a segítségadásban: ha azonos tananyagot dolgozunk fel a 

tanulásban akadályozott fiatalok több segítséget igényelhetnek pl.: a feladat 

megismétlése a nekik megfelelő nyelvi szinten, a feladat kis lépésekre bontása, 

példa bemutatása, analógiák kihasználása, mintaadás stb. 

 Differenciálás a feladatok szintjén: adhatunk kevesebb feladatot a lassúbb 

munkatempójú fiatalok részére, vagy éppen többet a gyorsabbaknak. 

 Differenciálás a tevékenységek szintjén: használhatnak-e a gyerekek valamilyen 

eszközt vagy nem. Kötött vagy választható-e a tevékenység. A választási 

lehetőség biztosítása fokozhatja a gyerekek motivációját, felelősségérzetüket. 

 Differenciálás a szociális keretek szintjén: a gyerekek tanulhatnak egyedül, 

párban, kiscsoportban (azonos vagy megosztott feladatokon) vagy akár 

rugalmas tanuló csoportokban. 

 Differenciálás a tanulási stílus szerint: egyesek inkább vizuális típusúak, mások 

auditív vagy motoros beállítottságúak, de előfordulhat ezeknek a kombinációja 

is. Érdemes tájékozódni, hogy adott csoportban melyik dominál és annak 

megfelelően alakítani az ismeretközvetítést.  

 Differenciálás a célok szintjén: mindezek függvényében irreális lehet azonos 

célok kitűzése.  
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 Differenciálás az értékelésben: ha a fentieknek megfelelően szervezzük az 

oktatást, akkor a szokásos iskolai értékelési módok (osztályzás, egyszavas 

minősítés) nehézkessé, szinte lehetetlenné válnak. A legalkalmasabb forma a 

leíró, szöveges értékelés lehet, amelynek feltételei is vannak. Az értékelés a 

konkrét teljesítményre vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz. 

Tartalmában komplex, mind pozitív, mind negatív elemek megjelennek. A 

fejlődés előző fokához kell, hogy kapcsolódjék és a perspektíva következő fokát 

jelöli meg. Emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét javaslatokat fogalmaz 

meg, a címzettek számára differenciáltan és érthető módon. 

 

4.5. Hatékony tanítás a munka megtervezését és következetes ellenőrzését, a 

teljesítmény mérését, értékelését és a magas követelményeket jelenti. A 

tanulásban akadályozott tanulók tekintetében ez a módszer az egyéni fejlesztési 

terv segítségével valósítható meg. Ennek a pedagógiai tevékenységnek a 

támogatására hozták létre az „Elektronikus Egyéni Fejlesztési Tervet”, az EEFT 

nevű programot (www.eeft.hu). A kialakított struktúra, sok száz oldalas 

szakmai támogató szöveg, és a tanulók sikereire, erősségeire építő egyéni 

fejlesztést támogató cselekvési tervek hasznos eszközök lehetnek. 

 

4.6. Otthonos tanulókörzet rendszere: tanulók a tanítás ideje alatt egy kisszámú 

teremből álló tanulási környezetben maradnak, és mintegy csoportfeladatként 

csak néhány pedagógus biztosítja számukra az oktatást, majdnem minden 

tantárgy esetében. Különösen a tanulásban akadályozott tanulók számára 

fontos ez, hiszen erősíti bennük az érzést, hogy tartoznak valahová. Ez elősegíti 

az állandó környezet kialakítását, valamint a nem tudásszint szerint szervezett 

oktatás megvalósítását. Magyarországon is van erre kezdeményezés, például: 

Dobbantó program (www.fszk.hu) 

 

4.7. Alternatív tanulási stratégiák segíthetnek abban, hogy a diákok hogyan 

tanuljanak és hogyan oldjanak meg problémákat. Soha ne felejtsük le, hogy az, 

ami a tanulásban akadályozott tanulók javára szolgál, az a többségi tanulók 

számára is hasznos. 

 

4.8. Az IKT-s eszközök használata jelentős szerepet kap a habilitációs, 

rehabilitációs és a tanórai célok megvalósításában és feladataiban. Az olyan 

oktatóprogramok, amelyek valamilyen információszerzési lehetőséget adnak – 

a multimédia segítségével –, nagyon alkalmasak arra, hogy a tanulásban 

akadályozott tanulók számára megkönnyítsék az adott tananyag megértését, 

elsajátítását. A látványos, változatos és érdekes oktatóprogramok segítenek a 

tervezésben, a rigid gondolkodás oldásában az olvasás megszerettetésében. A 

multimédiás elemek (hang, kép, animáció) képesek arra, hogy a fiatalok 

figyelmét hosszabb távon fenntartsák, az új ismeretanyagot megértsék, és az 

IKT-s eszközök segítségével az elsajátított tananyagról játékos formában 

http://www.fszk.hu/
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győződjenek meg. 

 

4.9. A befogadó értékelésnek jól körülhatárolható elemei vannak. (1) Azok a 

módszerek és stratégiák, amelyek segítségével világos képet kaphatunk az 

oktatás folyamatáról, a tanuló elért eredményeiről, és amelyek ugyanakkor 

arról is informálják a pedagógust, hogy a jövőben min kell változtatnia egyes 

tanulók vagy csoportok tanítása során. Ezek az elemek egyrészt segítik a 

reflektálást az adott időszak alatt elvégzett munkára, másrészt használható 

inputokat adnak a következő időszak tervezéséhez, a döntéshozatalhoz. (2) A 

befogadó értékelésben gyűjtött információ értéktöbbletet tartalmaz: nem egy 

adott pillanatról szóló „felvétel”, hanem figyelembe veszi az adott oktatási 

környezetet, beleértve az otthoni vagy egyéb környezeti tényezőket is, 

befolyásolja a gyerekek tanulását és magát a nevelési-oktatási folyamatot is. (3) 

Szerves része azoknak a tényezőknek az értékelése, amelyek hozzájárulnak a 

befogadás megteremtéséhez. (4) Jellemzője a tanuló, a tanárok, osztálytársak, 

szülők és mások bevonása az értékelésbe. (5) Tartalmaz olyan eljárásokat, 

amelyek más funkciókat is betölthetnek. Az iskoláknak aktívan kell 

támogatniuk az értékelés különféle megközelítéseinek kifejlesztését, amelyek 

egyben tükrözik a tanulók ugyancsak különféle tanulási módjait, és amelyek 

szintén különféle módon teszik lehetővé az értékeléshez szükséges tanulási 

tényanyag összegyűjtését. Ez persze azt feltételezi, hogy az iskolán belül a 

tanárok rugalmasan hozhatnak meg olyan döntéseket, mikor értékeljenek, mit 

értékeljenek és azt is, hogy a tanárok olyan módszerek alkalmazásához is 

hozzájutnak, amelyek egy adott tanuló által kedvelt értékelési eszközök. 

 

5. Befejezés  

A (speciális) szakiskolák feladata a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges 

ismeretek átadása, illetve az, hogy készítsenek fel az Országos Képzési Jegyzékben 

szereplő szakképesítések körében szakmai vizsgára. Emellett biztosítaniuk kell a 

tanulásban akadályozott diákok pályaválasztásának segítését, munkába állásának 

előkészítését, valamint olyan képességek, készségek fejlesztését is, amelyek a tanulók 

későbbi, önálló életvezetésével kapcsolatosak. 
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X. Speciális szakiskolai óraterv OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

 

A szakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai:  

 

előkészítő 

évfolyam 

heti óraszám 

36 hét 

9. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

9. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

10. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

10. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

11. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

11. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

12. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

12. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

32 héttel 

Közismeret 31,5 10,5 378 11,5 414 10,5 378 10,5 336 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

együtt 

0 21 756+70 21 756+105 21 756+105 21 672 

Összesen 31,5 31,5 1134+70 32,5 1170+105 31,5 1134+105 31,5 1008 

8-10% szabad 

sáv  

(közismereti 

rész) 

3,5 2 72 1,5 54 1,5 54 1,5 48 

8-10% szabad 

sáv  

(szakmai 

rész) 

0 1,5 54 2 72 2 72 2 64 

Mindösszesen 

(teljes képzés 

ideje) 

35 35 1260 36 1296 35 1260 35 1120 

A szakképesítés oktatására fordítható idő 3482 óra 

(756+70+756+105+756+105+672+54+72+72+64) nyári összefüggő gyakorlattal és szakmai 

szabadsávval együtt.  
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

évfolyamonként szabadsáv nélkül 

Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
12. 

évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11497-12 

Foglalkoztatás I 
Foglalkoztatás I.   

70 

  

105 

  

105 

2  

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5  

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5        

10163-12 

Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 1,5        

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
 2       

10162-12 

Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti alapozó  

feladatok  
4        

Gépészeti alapozó 

feladatok 

gyakorlat 

 7       

10166-12 

Gépészeti kötési 

feladatok 

Gépészeti kötések  

alapjai 
2  4      

Gépészeti kötések 

készítésének 

gyakorlata 

 2  5     

10165-12 

Épületlakatos 

feladatok 

Épületlakatos 

ismeretek 
  3  3    

Épületlakatos 

feladatok 

gyakorlata 

 2  4  7   

10167-12 

Magasban végzett 

lakatos feladatok 

Magasban végzett 

lakatos feladatok 
      2  

Magasban végzett 

lakatos feladatok 

gyakorlata 

       3 

10168-12 

Szerkezetlakatos 

feladatok 

Szerkezetlakatos  

feladatok 
    3  2,5  

Szerkezetlakatos  

feladatok  

gyakorlata 

   5  8  11 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 7 14 6 15 7 14 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
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A kerettanterv-adaptáció szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 

törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati 

képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
12. 

évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I          64  64 

Nyelvtani 

rendszerezés 1 
         10  10 

Nyelvtani 

rendszerezés 2 
         10  10 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
         24  24 

Munkavállalói szókincs          20  20 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.          16  16 

Munkajogi 

alapismeretek 
         4  4 

Munkaviszony 

létesítése 
         4  4 

Álláskeresés          4  4 

Munkanélküliség          4  4 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
18           18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4           4 

Munkahelyek 

kialakítása 
4           4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2           2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2           2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2           2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4           4 

10163-12 

Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 54           54 

Munkabiztonság 27           27 

Tűzvédelem 14           14 

Környezetvédelem 13           13 

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
 72          72 

Az elsősegélynyújtás  

alapjai 
 32          32 

Sérülések ellátása  40          40 

  



 

486 

 

10162-12 

Gépészeti 

alapozó 

feladatok 

Gépészeti alapozó  

feladatok 
144           144 

Műszaki 

dokumentációk 
54           54 

Gépészeti alapmérések 18           18 

Anyagismeret,  

anyagvizsgálat 
36           36 

Fémek alakítása 36           36 

Gépészeti alapozó  

gyakorlat 
 252          252 

Műszaki 

dokumentációk 
 10          10 

Gépészeti alapmérések  22          22 

Anyagismeret,  

anyagvizsgálat 
 36          36 

Fémek alakítása  120          120 

Alapszerelések végzése  64          64 

10166-12 

Gépészeti kötési 

feladatok 

Gépészeti kötések 

alapjai 
72   144        216 

Gépészeti kötések 

elméleti alapja 
72   96        168 

Korrózió elleni 

védelem 
   48        48 

Gépészeti kötések 

készítésének 

gyakorlata 

 72   180       252 

Gépészeti kötések 

készítése 
 72   150       222 

Korrózió elleni 

védelem 
    30       30 

10165-12 

Épületlakatos 

feladatok 

Épületlakatos 

feladatok 
   108   108     216 

Általános vállalkozási  

ismeretek 
   108        108 

Épületlakatos 

szerkezetek gyártása 
      108     108 

Épületlakatos 

gyakorlat 
 72   144   252    468 

Munkatervezési 

feladatok 
    24       24 

Munkaszervezési 

feladatok 
    24       24 

Épületlakatos 

szerkezetek gyártása, 

beépítése, szerelése 

 72   72   198    342 

Karbantartás, javítás     24   54    78 
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10167-12 

Magasban végzett 

lakatos feladatok 

Magasban végzett 

lakatos feladatok 
         64  64 

A magasban végzett 

munka biztonsága 
         32  32 

Magasban végzett 

szerelési folyamatok 
         32  32 

Magasban végzett 

lakatos feladatok 

gyakorlata 

          96 96 

A magasban végzett 

munka biztonsága 
          32 32 

Építészrajzi ismeretek           32 32 

Magasban végzett  

szerelések 
          32 32 

10168-12 

Szerkezetlakatos 

feladatok 

Szerkezetlakatos 

feladatok 
      108   80  188 

Szerkezetlakatos  

alapismeretek 
      68   50  118 

Csarnok 

szerkezetlakatos és 

vázlakatos ismeretek 

  70   105 20  105 15  35 

Tartószerkezeti 

ismeretek 
      20   15  35 

Szerkezetlakatos 

feladatok gyakorlata 
    180   288   352 820 

Szerkezetlakatos 

munkák 
    180   124   152 456 

Csarnok 

szerkezetlakatos és 

vázlakatos munkák 

       82   100 182 

Tartószerkezeti lakatos 

munkák 
       82   100 182 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 288 468  252 504  216 540  224 448 2940 

Összes éves/ögy óraszám: 756 70 756 105 756 105 672 3220 

Elméleti óraszámok/aránya 980/30,43% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 2240/69,57% 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes 

óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 

90%-a felosztásra került. 
 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított 

óraszám pedig ajánlás.”  
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11497-12 azonosító számú 

 

Foglalkoztatás I. 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 

N
y

el
v
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n

i 
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n
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 I

. 

N
y

el
v

ta
n

i 

re
n

d
sz

er
ez

és
 I

I.
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u
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ó

k
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FELADATOK 

Idegen nyelven:         

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatványt kitölt 
x x x x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:         

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok       
x 

a munkakör alapkifejezései       x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven 

feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 

való reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés  x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x x x  

Kapcsolatteremtő készség  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés  x x  

Analitikus gondolkodás   x  
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1. Foglalkoztatás I. tantárgy                  64 óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és 

szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá 

egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy 

a tanuló idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen 

végezni a munkáját.  

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy 

alapvető nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, 

segédigék, illetve a mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztés és az 

induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez 

kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva 

valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek 

 

1.3. Témakörök 

 

1.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1                10 óra 

A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 

vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz 

kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a 

jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű 

mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a 

diák alkalmassá válik a munkavégzés során az elvégezendő, illetve elvégzett 

feladathoz kapcsolódó a munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az 

elvégezendő munka elért eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó 

kérdések megértse, valamint a helyes igeidő használattal ezekre egyszerű 

mondatokban is képes lesz reagálni. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető 

igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 

1.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2                10 óra 

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a 

jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, 

szükségesség) - használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen 

nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. 

Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven 

feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 3 alapvető igeidő, a segédigék által 

biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés, a szórend 
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alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy 

munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő 

maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi 

meghallgatás során.  

 

1.3.3. Nyelvi készségfejlesztés                 24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/   

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegen 

nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási 

képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 

alapvető társalgási témakörön keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási 

képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok 

kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa 

a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen 

nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a 

kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv 

szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási 

témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- étkezés, szállás 

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási 

képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival 

ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

1.3.4. Munkavállalói szókincs                 20 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 

mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon mutatkozni 

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. 
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1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 

 

1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, 

mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

 

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
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- 
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s 
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- 
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Írott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    

1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    
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2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

1.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

  



 

494 

 

 

 

 

 

A 

 

11499-12 azonosító számú 

 

Foglalkoztatás II. 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 

M
u

n
k
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o
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i 
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FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x x   

Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat   x  

Feltérképezi a karrierlehetőségeket   x  

Vállalkozást hoz létre és működtet    x 

Motivációs levelet és önéletrajzot készít   x  

Diákmunkát végez  x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 

munkavállaló felelőssége 
x x   

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x x   

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka) x x   

Álláskeresési módszerek   x  

Vállalkozások létrehozása és működtetése    x 

Munkaügyi szervezetek   x  

Munkavállaláshoz szükséges iratok  x   

Munkaviszony létrejötte  x   

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 

nyugdíjbiztosítási összefüggései 
x x   

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 

lehetőségei  
  x x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x x x x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x x x x 

Elemi szintű számítógép használat x x x x 

Információforrások kezelése x x x x 

Köznyelvi beszédkészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x x x x 

Szervezőkészség   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x x 

Határozottság x x x x 
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x x 

Információgyűjtés x x x x 
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4. Foglalkoztatás II. tantárgy                 16 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint 

a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 

elsajátítására. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

2.3. Témakörök  

 

2.3.1. Munkajogi alapismeretek                             4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei 

(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, 

együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott 

kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 

munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, 

felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, fajtái: atipikus 

munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 

történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, 

háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka.  

 

2.3.2. Munkaviszony létesítése                  4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 

határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált 

bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 

munkáltató által kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 

összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és 

járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái 

(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

2.3.3. Álláskeresés                    4 óra 
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Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 

munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 

támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 

kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, 

önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél 

felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 

személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 

Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben), 

munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába 

történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerő piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó 

(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs 

Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 

szerepe. 

 

2.3.4. Munkanélküliség                   4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 

álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő 

együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség 

megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való 

törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a 

munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj 

előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: a közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 

önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, 

béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, 

vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, 

pszichológiai tanácsadás. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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-  

 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x    

1.2. megbeszélés  x   

1.3. vita  x   

1.4 szemléltetés   x  

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Írott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Írott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése  x   

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.3. Tesztfeladat megoldása  x   

 

4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
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értékeléssel.  
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A 

 

11500-12 azonosító számú 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11500-12 

 Munkahelyi egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és biztonság 
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 

jelentőségét 
x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 

kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 
 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 

szervezési feltételeivel kapcsolatos 

munkavédelmi követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a 

munkavédelmi feladatok ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási 

megbetegedések hátrányos következményei 
x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 

szabályozása 
x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 

feltételei 
  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 



 

503 

 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  
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5. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy                 18 óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges 

kompetenciák elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

- 

 

3.3. Témakörök  

 

3.3.1. Munkavédelmi alapismeretek      4 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek 

megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások 

jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember 

egészségére és testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 

munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások 

jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő 

megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt 

technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési 

intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.  

 

3.3.2. Munkahelyek kialakítása         4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

Szociális létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  



 

505 

 

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. 

 

3.3.3. Munkavégzés személyi feltételei        2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri 

alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, 

munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 

irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

3.3.4. Munkaeszközök biztonsága        2 óra 

Munkaeszközök halmazai 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-

megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb 

dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 

meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás 

követelményei. Veszélyes munkaeszközök, 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. 
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3.3.5. Munkakörnyezeti hatások        2 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok 

és keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint 

a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a 

munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a 

munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A 

munkavállalók részvételének jelentősége 

 

3.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek        4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és 

méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki 

egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 

törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a 

követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, 

munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 

2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek 

rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. 

A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, 

üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében 

ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések 

fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés 

eszköze. 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
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tevékenységformák (ajánlás) 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x 

Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 

jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. házi feladat x   - 

1.5. teszt x   - 

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel  
x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 

ártalmai 

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti  

  



 

508 

 

 

 

 

 

A  

 

10163-12 azonosító számú 

 

Gépészeti munkabiztonság és  

 

környezetvédelem 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10163-12 azonosító számú, Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök 

oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10163-12  

Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem 

Munkavédelem  
Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 

M
u

n
k

ab
iz

to
n

sá
g

 

T
ű

zv
éd

el
em

 

K
ö

rn
y

ez
et

v
éd

el
em

 

A
z 

el
ső

se
g

él
y

n
y

ú
jt

ás
 

al
ap

ja
i 

S
ér

ü
lé

se
k

 e
ll

át
ás

a
 

FELADATOK 

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi 

jogszabályokat, előírásokat, valamint a szakmára, és egyéb 

szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat 

x x x   

A munkaterületet és munkakörnyezetet a biztonságos 

munkavégzésnek megfelelően alakítja ki 
x     

Betartja a veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére, tárolására 

vonatkozó szabályokat 
x x x   

Együttműködik a munka-, tűz- és környezetvédelemmel 

kapcsolatos események kivizsgálásában 
x x x   

Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban x x x   

Betartja a tűz- és környezetvédelmi előírásokat  x x   

Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt x   x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi szabályok x x x   

A munkáltatók és a munkavállalók jogai és kötelezettségei x x x   

A munkahely biztonságos kialakításának követelményei x     

A gépek, berendezések, szerszámok használati és kezelési 

utasításai 
x     

Villamos berendezések biztonságtechnikája x x    

Az anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai x     

Egyéni és kollektív védelmi módok x x x   

Munkabiztonsági szimbólumok értelmezése x x x   

Elsősegély-nyújtási ismeretek    x x 

Munkavégzés szabályai x     

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata x     

Információforrások kezelése x x x x x 

Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, szimbólumok, 

színjelölések értelmezése 
x x x   

Gépek, berendezések, szerszámok szakszerű használata x x x x x 

Elsősegélynyújtás    x x 
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Döntésképesség x x x x x 

Határozottság x x x x x 

Felelősségtudat x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x x x x 

Irányítási készség x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Figyelem-összpontosítás x x x x x 

Körültekintés, elővigyázatosság x x x x x 
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4. Munkavédelem tantárgy 54 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A Munkavédelem tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók 

munkavégzésének kialakítását és önálló gondolkodásra való nevelését. Tegye 

képessé a tanulókat a munka világának, ezen belül a munkavédelem jellemzőinek 

és működésének megértésére. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

4.3. Témakörök 

 

4.3.1. Munkabiztonság 27 óra 

A baleset és a munkahelyi baleset fogalma 

A munkahelyi balesetek és a foglalkozásköri ártalmak fajtái 

Veszélyforrások kialakulása 

Személyi védőfelszerelések 

Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények 

A munkavédelmi oktatás dokumentálása 

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása 

Kockázatelemzés fogalma, kockázatértékelés 

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések 

A munkavégzés fizikai ártalmai 

Zaj- és rezgésvédelem 

Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma 

A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény 

A színek kialakítása (figyelmeztető élénk színek alkalmazása) 

A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai 

Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai 

Villamos berendezések biztonságtechnikája 

Egyéni és kollektív védelem 

Munkaegészségügy 

 

4.3.2. Tűzvédelem 14 óra 

Általános tűzvédelmi ismeretek 

Gazdálkodó szervezetek feladatai, kötelességei 

Az üzemeltető, tulajdonos, fenntartó tűzvédelmi kötelezettségei 

Tűzveszélyességi osztályok 

Tűzveszélyes anyagok 

Az égés feltételei, az anyagok éghetősége 

Tűzvédelmi szabályzat 
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A tűzjelzés 

Teendők tűz esetén 

Tűzoltás módjai, tűzoltó eszközök 

Gépek, berendezések tűzvédelmi előírásai 

Tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének tűzvédelmi előírásai 

Műszaki mentés 

  

4.3.3. Környezetvédelem 13 óra 

A környezetvédelem területei 

Természetvédelem 

A környezetvédelem alap problémái 

A globális humán és ökológiai világkrízis főbb területei 

Vízszennyezés vízforrások 

A levegő jellemzői, a levegőszennyezés 

Biológiai változatosság veszélyeztetettsége 

Globális felmelegedés és hatása a földi életre 

Hulladékok kezelése, szelektív összegyűjtése tárolása 

Hulladékok feldolgozása, végleges elhelyezése 

Az épített környezet védelme 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 
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1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3.. szemléltetés   x  

1.4.. kooperatív tanulás  x   

1.5.. szerepjáték  x   

1.6.. házi feladat x    

1.7. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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5. Elsősegélynyújtás gyakorlat tantárgy 72 óra 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Elsősegélynyújtás tantárgy alapvető célja, hogy a munkavégzés alatt, vagy 

azon kívül is a tanulók képesek legyenek felismerni a balesetek során keletkezett 

sérüléseket és legyenek képesek az elsősegély-nyújtási teendők ellátására. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

5.3. Témakörök 

 

5.3.1. Az elsősegélynyújtás alapjai 32 óra 

Az elsősegélynyújtás elemei és általános szabályai 

Leggyakrabban előforduló események és elsősegély nyújtási ellátásuk 

Teendők a baleset helyszínén 

A baleseti helyszín biztosítása 

Sérült vagy beteg mozgatásának megszervezése 

Vérkeringés, légzés vizsgálata 

Heimlich féle műfogás 

Rautek féle műfogás 

 

5.3.2. Sérülések ellátása 40 óra 

Elsősegélynyújtás vérzések esetén 

Sebellátás 

Hajszáleres vérzés 

Visszeres vérzés 

Ütőeres vérzés 

Belső vérzések és veszélyei 

Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés, 

metilalkoholmérgezés 

Csontok, ízületek sérülései: rándulás, ficam, törés 

Fektetési módok 

Idegen test szemben, orrban, fülben 

Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén 

Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 
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5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
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(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

5.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

  



 

517 

 

 

 

 

 

A  

 

10162-12 azonosító számú 

 

Gépészeti alapozó feladatok 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10162-12 azonosító számú, Gépészeti alapozó feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10162-12 

Gépészeti alapozó  

feladatok 

Gépészeti alapozó feladatok  
Gépészeti alapozó feladatok 

gyakorlata 

M
ű

sz
ak

i 

d
o

k
u

m
en

tá
ci

ó
k

 

G
ép

és
ze

ti
 a

la
p

m
ér

és
ek

 

A
n

y
ag

is
m

er
et

, 

an
y

ag
v

iz
sg

ál
at

 

F
ém

ek
 a
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k

ít
ás

a
 

M
ű

sz
ak

i 

d
o

k
u

m
en

tá
ci

ó
k

 

G
ép

és
ze

ti
 a

la
p

m
ér

és
ek

 

A
n

y
ag

is
m

er
et

, 

an
y

ag
v

iz
sg

ál
at

 

F
ém

ek
 a

la
k
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a
 

A
la

p
sz

er
el

és
ek

 

v
ég

zé
se

 

FELADATOK 

Tanulmányozza és értelmezi a 

munka tárgyára, céljára és a 

technológiára vonatkozó 

dokumentumokat 

x    x    x 

Kiválasztja, ellenőrzi és 

karbantartja az általános kézi és 

kisgépes fémalakító műveletekhez 

használatos gépeket, 

szerszámokat, mérőeszközöket, 

védőfelszereléseket 

x   x x   x x 

Egyszerű gépészeti műszaki 

rajzokat készít, olvas, értelmez 
x    x    x 

Egyszerű alkatrészről szabadkézi 

vázlatrajzokat készít, olvas, 

értelmez 

x x x      x 

Előkészíti a munkafeladat 

végrehajtását, az ahhoz szükséges 

anyagokat, segédanyagokat, előre 

gyártott elemeket, gépeket, 

szerszámokat, mérőeszközöket, 

felfogó- és befogóeszközöket, 

védőfelszereléseket 

x x x x x x x x x 

Előrajzol szükség szerint a 

dokumentáció alapján 
x x   x x    

Tanulmányozza és értelmezi az 

általános gépészeti anyagokra és 

alkatrészekre vonatkozó 

információkat 

x    x    x 

Kiválasztja az általános, gépészeti 

célú anyagok és alkatrészek közül 

a feladatnak megfelelőt 

x    x    x 

Meghatározza a szükséges 

anyagmennyiséget 
x x   x x    

Gépipari alapméréseket végez  x x   x x  x 
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Alak- és helyzetpontossági 

méréseket végez általános 

eszközökkel 

 x   x     

Általános roncsolásos és 

roncsolásmentes 

anyagvizsgálatokat végez 

 x x  x x    

Alakítja a munkadarabot kézi 

forgácsoló alapeljárásokkal 
   x    x  

Alakítja a munkadarabot gépi 

forgácsoló alapeljárásokkal 
   x    x  

Képlékenyalakítást végez kézi 

alapműveletekkel 
x   x x   x x 

Darabol kézi és gépi műveletekkel    x x   x  

Alakítja a munkadarabot kézi 

kisgépes eljárásokkal 
x   x x   x x 

Alapszerelési műveleteket végez, 

oldható és nem oldható kötéseket 

készít 

x   x x   x x 

Korrózió elleni védőbevonatot 

készít 
x    x     

Közreműködik a 

minőségbiztosítási feladatok 

megvalósításában 

x    x     

Alkalmazza a munkabiztonsági, 

tűz- és környezetvédelmi 

előírásokat 

x    x     

SZAKMAI ISMERETEK 

Géprajzi alapfogalmak, 

szerkesztések, ábrázolási módok 
x    x     

Gépészeti műszaki rajzok olvasása, 

értelmezése, készítése 
x    x     

Szabadkézi vázlatrajzok készítése 

egyszerű alkatrészekről 
x x   x x    

Diagramok olvasása, értelmezése, 

készítése 
x    x     

Szabványok használata x  x  x     

Gyártási utasítások értelmezése x  x  x  x   

Gépkönyv, kezelési, szerelési, 

karbantartási útmutatók 

használata 

x    x     

Mérési utasítások értelmezése x x   x x    

Mértékegységek x x   x x    

Ipari anyagok és tulajdonságaik x x x  x x x   

Ipari vasötvözetek és 

tulajdonságaik 
x  x  x  x   

Könnyűfém ötvözetek és 

tulajdonságaik 
x  x  x  x   

Színesfém ötvözetek és 

tulajdonságaik 
x  x  x  x   

Ötvöző anyagok hatása az anyag  x x x x x x x x  
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tulajdonságaira 

Szabványos ipari vasötvözetek, 

könnyűfém ötvözetek, színesfém 

ötvözetek 

x   x x   x  

Műszaki mérés eszközei, 

hosszméretek, szögek mérése és 

ellenőrzése 

 x    x    

Alak- és helyzetpontosság mérése 

és ellenőrzése 
x x   x x    

Anyagvizsgálatok x  x  x  x   

Képlékenyalakítás     x    x x 

Forgácsolási alapfogalmak, 

műveletek, technológiák 
   x    x  

Kézi és gépi forgácsolás 

technológiája, eszközei 
   x    x  

Gépi forgácsoló alapeljárások 

gépei, szerszámai 
   x    x  

Érintésvédelmi alapismeretek    x    x  

Szerszámok, kézi kisgépek 

biztonságos használata 
x    x     

Gépüzemeltetés, anyagmozgatás 

munkabiztonsági szabályai 
x    x     

Hegesztési alapismeretek, 

hegesztő berendezések és 

eszközök 

x    x     

Ívhegesztés, gázhegesztés és 

lángvágás 
x   x x   x  

Korrózióvédelem alapeljárásai és 

eszközei 
x    x     

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Gépészeti rajz olvasása, 

értelmezés, alkatrészrajz készítése, 

szabadkézi vázlatkészítés 

x    x     

Diagram, nomogram olvasása, 

értelmezése, műszaki táblázatok 

kezelése 

x    x     

Gépipari mérőeszközök 

használata, fémmegmunkáló 

kéziszerszámok és kisgépek 

használata 

x x   x x    

Gépi forgácsoló alapeljárások 

gépeinek használata 
   x    x  

Alaphegesztési eljárások 

berendezéseinek, eszközeinek 

használata 

x  x  x  x   

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x x x x x x x x 

Önállóság x x x x x x x x x 

Szabálykövetés x x x x x x x x x 
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x x x x x x x x 

Határozottság x x x x x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x x x x x x 

Lényegfelismerés (lényeglátás) x x x x x x x x x 

Körültekintés, elővigyázatosság x x x x x x x x x 
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6. Gépészeti alapozó feladatok tantárgy 144 óra 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gépészeti alapozó feladatok tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse 

a tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, 

hozzájáruljon a gépészeti alapozó feladatok megértéséhez, képessé tegye a 

tanulókat a munka világának, ezen belül a gépészeti témakörök jellemzőinek és 

összefüggéseinek, valamint a gépészeti eszközök működésének a megértésére.  

A tantárgy segítsen magyarázatot adni a megtapasztalt eseményekre és a 

törvényszerűségekre. A hallgatók felelősséggel hajtsák végre a feladatokat, 

tudjanak döntéseket hozni a gépészeti folyamatokkal és témakörökkel 

kapcsolatban.  

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

6.3. Témakörök 

 

6.3.1. Műszaki dokumentációk 54 óra 

Technológiai dokumentációk fogalma, tartalma 

Műszaki rajz fogalma 

Gépészeti technológiai dokumentációk mint információhordozók, azok formai 

és tartalmi követelményei 

Rajzlap elrendezések, rajzlapméretek, szövegmezők és kötelezően használatos 

vonalvastagságok méretei 

Vonaltípusok 

Betűk és szabványírás 

Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások 

Ábrázoló geometriai alapfogalmak 

Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és 

axonometrikus ábrázolás (tengelyek és nem látható élek jelölése) 

Axonometrikus ábrázolás fajtái (izometrikus, Kavalier, dimetrikus 

axonometria) 

Perspektivikus ábrázolás szabályai 

Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés 

Nézetek elhelyezése a rajzon (nézetrend) 

Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon 

Összeállítási és részletrajzok 

Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma 

Metszetábrázolások, szelvények egyszerűsített ábrázolása 

Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások 

Méretszám, méretvonal, méretsegédvonal, méretszöveg 
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Tűrés, illesztés 

Gépalkatrészek mérettűrése, gyártási pontatlanságok főbb okai 

Gépalkatrészek illesztés és szabvány illesztési rendszerek 

Felületi minőség 

Jelképes ábrázolások 

A munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumok  

A munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációk 

Egyszerű gépészeti műszaki rajzok  

Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek, művelet-, illetve szerelési terv 

Rendszerek rajzai, kapcsolási vázlatok, folyamatábrák és folyamatrendszerek 

Gyártástechnológiai előírások 

Technológiai sorrend fogalma, tartalma 

 

6.3.2. Gépészeti alapmérések 18 óra 

Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata 

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése   

Mértékegységek        

Műszaki mérés eszközeinek ismerete      

Hosszméretek mérése és ellenőrzése      

Szögek mérése és ellenőrzése 

Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése     

Mérési utasítás 

Mérési pontosság 

Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése 

Mérési alapfogalmak, mérési hibák 

Műszerhibák 

Mérési jellemzők 

Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel 

Mérőeszközök 

Hossz- és szögmérő eszközök 

Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük 

Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk 

Külső felületek mérésének eszközei 

Belső felületek mérésének eszközei 

Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei 

Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei 

Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai 

Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma 

  

 

6.3.3. Anyagismeret, anyagvizsgálat 36 óra 

Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai 

Gépipari anyagok jellemzői 
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Az anyagok vegyi jellemzői 

Az anyagok fizikai jellemzői 

Az anyagok mechanikai jellemzői 

Az anyagok technológiai jellemzői 

Anyagszerkezettani alapismeretek 

Fémek kristályrendszerei, színesfémek kristályosodása, rácsrendezetlenségek, 

képlékeny alakváltozás, szilárd oldatok, diffúzió, fémek hidegalakítás utáni 

lágyulása, szemcsenövekedés és hatásai 

Ötvözet fogalma 

Vasfémek és ötvözeteik, tulajdonságaik 

Ötvözők hatása 

A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei 

Kiválasztás szempontjai 

Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok 

Könnyűfémek 

Nehézfémek 

Szinterelt szerkezeti anyagok 

Műanyagok 

Segédanyagok 

Hőkezelések feladata, csoportosítása 

Hőkezelő eljárások 

Anyagvizsgálati módok: 

Az anyag mechanikai tulajdonságainak vizsgálata: szakítóvizsgálat, 

nyomóvizsgálat, hajlítóvizsgálat, nyíróvizsgálat, csavaróvizsgálat, 

keménységmérés, bemetszett próbatest ütővizsgálata és fárasztóvizsgálat 

Hibakereső vizsgálatok, technológiai próbák, szikrapróba, korróziós 

vizsgálatok és szövetszerkezet-vizsgálat 

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok) 

Roncsolásos anyagvizsgálatok, szakítóvizsgálat, keménység vizsgálat 

Technológiai próbák 

 

6.3.4. Fémek alakítása 36 óra 

Kézi forgácsoló műveletek (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, 

fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás) 

Forgács nélküli alakítási technológiák alkalmazásának megismerése, 

alkalmazott gépek, eszközök, szerszámok 

Lemezhajlítás 

Peremezés 

Domborítás, ívelés 

A megmunkálásokra alkalmas és a gépészeti szakmákban használatos anyagok 

Alkatrészek illesztése 

Illesztés reszeléssel 

Hántoló szerszámok, eszközök 
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Lemezalkatrész készítése 

Sík- és ívelt felületek hántolása 

A dörzsárazás szerszámai és művelete 

Tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése 

Illesztés dörzsárazással 

Csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek 

Illesztés csiszolással 

Komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok 

Gépi forgácsolás szerszámai 

Gépi forgácsoló alapeljárások gépei 

Esztergálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai 

Fúrás, furatmegmunkálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai 

Marás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai 

Köszörülés technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai 

Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és szakma specifikus tanműhely 

 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 
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2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. konszignációs rajz értelmezése   x - 

3.2. konszignációs rajz készítése leírásból  x  - 

3.3. konszignációs rajz készítés tárgyról  x  - 

3.4. konszignációs rajz kiegészítés  x  - 

3.5. 
konszignációs rajz elemzés, 

hibakeresés 
  x - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

4.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

5. Vizsgálati tevékenységek körében     

5.1. Technológiai próbák végzése  x  - 

5.2. Technológiai minták elemzése  x  - 

5.3. Geometriai mérési gyakorlat  x  - 

5.5. Anyagminták azonosítása   x - 

5.6. Tárgyminták azonosítása   x - 

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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7. Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata tantárgy 252 óra 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni és elsajátíttatni a hallgatókkal a különféle gépészeti alapozó 

feladatok és gyakorlatok összedolgozhatóságának feltételeit; a nyersanyag, 

alapanyag, anyagminőségek, megmunkálások meghatározását, illetve az 

alkalmazott vizsgálatok módját. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

7.3. Témakörök 

 

7.3.1. Műszaki dokumentációk 10 óra 

Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás 

Alkatrészrajzok, összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése 

Megmunkálási technológia behatárolása alkatrészrajzok műszaki tartalmának 

figyelembevételével 

 

7.3.2. Gépészeti alapmérések 22 óra 

Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel 

Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, 

mikrométerrel 

Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel 

Szögmérés mechanikai szögmérővel 

Külső kúpok mérése, ellenőrzése 

Belső kúpok mérése, ellenőrzése 

Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel 

Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával 

Felületi érdesség ellenőrzése, mérése 

Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése 

Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése 

Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség, 

mérése ellenőrzése 

Mérési dokumentumok készítése 

Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez 

 

7.3.3. Anyagismeret, anyagvizsgálat 36 óra 

Az anyag mechanikai tulajdonságainak vizsgálata: szakítóvizsgálat, 

nyomóvizsgálat, hajlítóvizsgálat, nyíróvizsgálat, csavaróvizsgálat, 
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keménységmérés, bemetszett próbatest ütővizsgálata és fárasztóvizsgálat 

Hibakereső vizsgálatok, technológiai próbák, szikrapróba, korróziós 

vizsgálatok és szövetszerkezet-vizsgálat 

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok) 

Roncsolásos anyagvizsgálatok (szakítóvizsgálat, keménység vizsgálata, 

technológiai próbák) 

 

7.3.4. Fémek alakítása 120 óra 

Előrajzolással szembeni követelmények 

Az előrajzolás lépései 

Az előrajzolás szerszámai, eszközei 

Mérő- és ellenőrző eszközök 

A felületszínezés lehetőségei 

A térbeli előrajzolás eszközei 

Az előrajzolás folyamata 

Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai 

Síkbeli és térbeli előrajzolás 

Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek 

megválasztása adott feladat elvégzéséhez 

Többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása 

Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, 

köszörülés, fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, 

menetfúrás) 

A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek 

rendszerezése 

Alkatrészek illesztése 

A gépi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek 

rendszerezése 

Palástfelület, homlokfelület esztergálás 

Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás) 

Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás) 

Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés) 

 

7.3.5. Alapszerelések végzése 64 óra 

Oldható kötések készítése (csavarkötés, csapszeg kötés és tengelykötés) 

Nemoldható kötések készítése (szegecskötés, hegesztett kötés, forrasztott kötés, 

ragasztott kötés és zsugorkötés) 

Különféle fémfelületek előkészítése 

Korrózióvédelem: korrózióálló szerkezeti anyagok használata vagy passzív 

korrózióvédelem – védőbevonatok készítése állagmegóvás és esztétikai igények 

kielégítése céljából 

Felületvédelem mázolással, lakkozással 

Zártszelvények légmentes lezárása 
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7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakma specifikus tanműhely 

 

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. konszignációs rajz értelmezése   x - 

3.2. konszignációs rajz készítése leírásból  x  - 

3.3. konszignációs rajz készítés tárgyról  x  - 

3.4. konszignációs rajz kiegészítés  x  - 

3.5. 
konszignációs rajz elemzés, 

hibakeresés 
  x - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

4.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

5. Gyakorlati munkavégzés körében     
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5.1. Műveletek gyakorlása   x - 

5.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
  x - 

6. Vizsgálati tevékenységek körében     

6.1. Technológiai próbák végzése  x  - 

6.2. Technológiai minták elemzése  x  - 

6.3. Geometriai mérési gyakorlat  x  - 

6.4. Anyagminták azonosítása   x - 

6.5. Tárgyminták azonosítása   x - 

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

 

10166-12 azonosító számú 

 

Gépészeti kötési feladatok 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10166-12 azonosító számú, Gépészeti kötési feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10166-12 Gépészeti kötési feladatok 

Gépészeti 

kötések 

alapjai 

Gépészeti 

kötések 

készítésének 

gyakorlata 

G
ép

és
ze

ti
 k

ö
té

se
k

 

el
m
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et

i 
al
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i 
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o
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k
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K
o
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ó

 e
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i 

v
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FELADATOK 

Általános minőségű hegesztett kötéseket készít kézi ívhegesztéssel   x  

Általános minőségű kötést készít gázhegesztéssel   x  

Készít, bont, javít kemény- és lágyforrasztott kötéseket   x  

Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító 

elemeket 
  x  

Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, 

ragasztott) 
  x  

Fémipari alapműveleteket előkészít, elvégez   x  

Korrózió elleni védelmet készít kötőelemeken és fémszerkezeteken  x  x 

Gyártási és szereléstechnológiai folyamatokat értelmez, alkalmaz x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, használata x  x  

Oldható és nemoldható kötések rajzjelei, ábrázolási módjai x  x  

Hegesztési rajzjelek értelmezése, varratok ábrázolása x  x  

Részletrajzok olvasása, értelmezése x x x x 

Ipari anyagok technológiai tulajdonságai x x   

Ipari anyagok korróziós tulajdonságai x x x x 

Oldható kötések x  x  

Nemoldható kötések x x x x 

A gázhegesztés biztonsága x  x  

Az ívhegesztés biztonsága x  x  

Sajtoló-ponthegesztés biztonsága x  x  

A hegesztés környezeti hatásai x    

A hegesztés folyamatainak és befejezésének tűzvédelmi előírásai x  x  

Korrózióvédelem alkalmazása x  x x 

Kötőelem táblázatok használata x x x x 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Gépészeti rajzok, részletrajzok olvasása, értelmezése x x x x 

Hegesztési varratjelképek értelmezése x  x  

Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek és színjelölések értelmezése x  x  

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata   x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Szabálykövető magatartás x  x x 

Biztos kéztartás   x x 

Térlátás   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság   x x 

Együttműködési készség   x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x 

Lényegfelismerés, elővigyázatosság   x x 
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8. Gépészeti kötések alapjai tantárgy 216 óra 

 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a gépipar területén használatos oldható és nemoldható 

kötések módjait, technológiáját, szerszámait. Megismertetni a tanulókkal a 

különféle kötések készítésének alapját képező dokumentációk jellemző formai és 

tartalmi követelményeit, valamint megtanítani az ott előírt mennyiségi, minőségi, 

technológiai előírások jelentését, azok pontos betartásának fontosságát. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

8.3. Témakörök 

 

8.3.1. Gépészeti kötések elméleti alapja 168 óra 

Szabványosítás – szabvány fogalma és célja 

Magyar szabványok hivatalos jelölései 

Gépelemek felosztása (kötőelemek, forgást közvetítő gépelemek, 

tengelykapcsolók és fékszerkezetek, forgást átszármaztató elemek, egyéb 

gépelemek) 

Fémszerkezet szerelés fogalmai 

Általános követelmények 

Szerelési munkahelyek, munkaműveletek követelményei 

Munkavégzésre vonatkozó szabályok (ellenőrzés) 

A kötések fogalma 

A kötések felosztása (oldható és nemoldható kötések) 

alkalmazási területük 

A fémiparban alkalmazott gépészeti elemek kötési módjai 

Oldható kötések fogalma, alkalmazása (csavarkötés, csapszeg, tengelykötések) 

Kötőcsavarok igénybevételei (egyszerű igénybevétel: húzás, nyomás, nyírás és 

összetett igénybevétel: húzás és csavarás egyidejűsége) 

Csavarok terhelhetősége 

Csavarmenet származtatása, menetprofilok, menetelemek, menettípusok 

Csavarok, csavaranyák, anyaguk jelölése 

Csavarfej típusok (hatlap fejű, hengeres fejű belsőkulcs nyílású, fejnélküli, 

süllyesztett fejű, „D” fejű csavarok) 

Csavarozás és szerszámai (egyszerű kéziszerszámok és kisgépek) 

Csavarkulcsok (kettős villáskulcsok, csillag-villáskulcsok, állítható 

villáskulcsok, csillagkulcsok, racsnis kulcsok) 

Dugókulcsok, csavarhúzók, nyomatékkulcsok (nyomatékcsavarozók), 

akkumulátoros csavarozók 

Csavarbiztosítási eljárások fajtái, jellemzői (közvetlen és közvetett kötések) 



 

535 

 

Menetkészítés szerszámai, segédeszközei, segédanyagai 

A menetfúrás és menetmetszés előkészítő műveletei, a csavarmenet készítés és 

a csavarkötés munkabiztonsági előírásai 

Csavarmeghúzási nyomaték korlátozása 

Ék-, retesz-, csapszeg- és bordáskötés jellemzői, tűrések, illesztések, ábrázolásuk 

A szabványos szegecsek fajtái és fő alkalmazási területei, különféle 

szegecskötési megoldások (átlapolt, hevederes, egysoros, többsoros) 

alkalmazási területük, ábrázolásuk, szegecs hosszának számítása 

Hegesztés 

Hegesztés fogalma 

A hegesztett kötés jellemzői 

A kötések rajzi ábrázolásának értelmezése 

A hegeszthetőség feltétele 

Szerkezeti acélok hegesztése (ötvözetlen acélok, gyengén ötvözött acélok, 

finomszemcsés acélok, szürke öntöttvasak, alumínium, réz és ötvözeteinek 

hegesztése) 

A gázhegesztés eszközei (gázpalack, nyomáscsökkentő, gázvezeték, 

hegesztőpisztoly), anyagai, segédanyagai 

Hegesztési technika (irányok) 

Gázhegesztés biztonsági előírásai 

A lángvágás eszközei, anyagai, segédanyagai 

A villamos ívhegesztés eszközei, berendezései, anyagai, segédanyagai 

Speciális hegesztési eljárások csoportosítása, jellemzőik 

Fogyóelektródás hegesztés 

Volfram elektródás hegesztés 

Különböző védőgázas hegesztések 

Fedett ívű hegesztés 

A keményforrasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe 

Lágy és keményforrasztás lényege, alkalmazási területe 

 

8.3.2.Korrózió elleni védelem 48 óra 

A korrózió fogalma, fajtái, befolyásoló tényezői, megjelenési formái 

Korrózióvédelem fogalma 

Korrózió elleni védelem, felületek előkészítése 

Korrózióálló szerkezeti anyagok használatának megismerése 

Passzív korrózióvédelem fogalma és célja 

Korróziót gátló bevonatok és felületi rétegek technológiái 

A bevonatrendszer kiválasztásának szempontjai 

A tervezés során megvizsgálandó tényezők 

Felület előkészítés (oxidmentesítés mechanikai és kémiai eljárásai valamint a 

zsírtalanítás lúgos eljárással vagy szerves oldószerekkel) 

Nemfémes bevonatok 

Galvánbevonatok (rezezés, nikkelezés, krómozás, horganyzás, ónozás) 
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Fémbevonatok készítése termodiffúziós eljárással 

Alumínium oxidálása (kémiai oxidálással vagy elektrokémiai oxidálással) 

Acélok oxidálása (vas és ötvözeteinek kémiai oxidálása) 

Foszfátozás (vasfoszfátozás, cinkfoszfátozás és mangánfoszfátozás) 

Kromátozás (horgany kromátozása és alumínium kromátozása 

Felületvédelem: mázolás, lakkozás 

Műanyagbevonat készítése (porszórással, szinterezéssel) 

Tűzi fémbevonatok (Tűzi zománcozás), zománcozás mártással, vákuumos 

zománcozás, elektroforetikus zománcozás, elektrosztatikus zománcozás, 

zománcozás száraz eljárással 

Átmeneti korrózióvédelem (védőolajokkal, védőzsírokkal, védőviaszokkal, 

bitumenalapú anyagokkal, alvázvédő anyagokkal, védőlakkokkal, 

védőemulziókkal) 

Biztonságtechnika, környezetvédelem 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és szakma specifikus tanműhely 

 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so
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o

rt
- 

b
o
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tá

s 
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- 
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
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2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. konszignációs rajz értelmezése   x - 

3.2. konszignációs rajz készítése leírásból  x  - 

3.3. konszignációs rajz készítés tárgyról  x  - 

3.4. konszignációs rajz kiegészítés  x  - 

3.5. 
konszignációs rajz elemzés, 

hibakeresés 
  x - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

4.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

5. Vizsgálati tevékenységek körében     

5.1. Technológiai próbák végzése  x  - 

5.2. Technológiai minták elemzése  x  - 

5.3. Geometriai mérési gyakorlat  x  - 

5.5. Anyagminták azonosítása   x - 

5.6. Tárgyminták azonosítása   x - 

 

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

8.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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9. Gépészeti kötések készítésének gyakorlata tantárgy 252 óra 

 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

A gépészeti kötések készítési technológiájának az elsajátítása. Különböző 

gépészeti kötések készítése az alkatrészek igénybevételének felmérésével, a 

különböző gyártási és szerelési technológiák megválasztásával és alkalmazásával. 

Az önálló technológiai feladatok fokozatos kivitelezése, alkatrészek, részegységek 

önálló elkészítésének, alkalmazásának, szerelésének gyakorlati megismerése. 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

9.3. Témakörök 

 

9.3.1.Gépészeti kötések készítése 222 óra 

Oldható kötések készítése, össze- és szétszerelés szerszámai, eszközei, 

műveletei (Csavarkulcsok: kettős villáskulcsok, csillag-villáskulcsok, állítható 

villáskulcsok, csillagkulcsok, racsnis kulcsok; Dugókulcsok, csavarhúzók, 

nyomatékkulcsok (nyomatékcsavarozók), akkumulátoros csavarozók 

Nemoldható kötések készítése 

A szegecselési művelet technológiája és eljárásainak szerszámai, eszközei, 

berendezései, gépei 

A szegecskötés munkabiztonsági előírásai 

A szegecskötések szerszámainak és eszközeinek megválasztása 

Az illesztés fogalma, ISO illesztési rendszerek 

A zsugorkötés alkalmazási területe, szereléstechnológiája, munkabiztonsági 

előírások 

Ragasztóanyagok, a különféle anyagok ragasztásának műveletei 

A forrasztás műveletének folyamata, szerszámai, eszközei 

Gázhegesztő berendezések, tartozékok, a lánghegesztés munkabiztonsági 

előírásai (gázpalack, nyomáscsökkentő, gázvezeték, hegesztőpisztoly) 

A gépek általános állapotának ellenőrzése (gázszivárgás, vízcsöpögés) 

Az elszívó- és szűrőberendezések bekapcsolása 

A munkavégzést akadályozó tényezők jelentése vagy korrigálása 

A felületek megtisztítása 

Gázhegesztő berendezések üzembe helyezése, kezelése  

Hegesztési technikák elsajátítása (irányok) 

Az ívhegesztés lényege, alkalmazása, gépei, segédeszközei 

Az ívhegesztés munkabiztonsági előírásai 

Kézi ívhegesztő berendezések üzembe helyezése 

Elektródák fajtái, jellemzői, megválasztásának szempontjai 

Ha szükséges palackcserét kell végezni 
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A kész munkadarab ellenőrzése szemrevételezéssel 

Szükséges hibajavítások elvégzése 

 

9.3.2.Korrózió elleni védelem 30 óra 

Különféle fém- és nemfém felületek előkészítése 

Felületvédelem mázolással, lakkozással és egyéb eljárásokkal 

Átmeneti korrózióvédelem (védőolajokkal, védőzsírokkal, védőviaszokkal, 

bitumenalapú anyagokkal, alvázvédő anyagokkal, védőlakkokkal, 

védőemulziókkal) 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakma specifikus tanműhely 

 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
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i 

C
so

p
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rt
- 
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o

n
tá

s 
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sz

tá
ly

- 
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. konszignációs rajz értelmezése   x - 

3.2. konszignációs rajz készítése leírásból  x  - 
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3.3. konszignációs rajz készítés tárgyról  x  - 

3.4. konszignációs rajz kiegészítés  x  - 

3.5. 
konszignációs rajz elemzés, 

hibakeresés 
  x - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

4.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. Műveletek gyakorlása   x - 

5.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
  x - 

6. Vizsgálati tevékenységek körében     

6.1. Technológiai próbák végzése  x  - 

6.2. Technológiai minták elemzése  x  - 

6.3. Geometriai mérési gyakorlat  x  - 

6.4. Anyagminták azonosítása   x - 

6.5. Tárgyminták azonosítása   x - 

 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  
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10165-12 azonosító számú 

 

Épületlakatos feladatok 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10165-12 azonosító számú, Épületlakatos feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10165-12 

 Épületlakatos feladatok 

 

Épületlakatos 

feladatok 

Épületlakatos feladatok 

gyakorlata 

Á
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FELADATOK 

Ajánlatot készít a megrendelőknek x  x x   

Alakítja a speciális épületlakatos munkadarabokat 

kézi kisgépes forgácsoló eljárásokkal  
x x  x   

Átadja a munkát a megrendelőknek x   x   

Az épületeknél szereléshez, összetett szerkezeti 

egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési 

sorrendtervet, vázlatot készít 

x x x x x  

Azonosítja a szerkezeti anyagok főbb típusait 

szemrevételezéssel, próbával és a dokumentáció 

felhasználásával 

x x x x x  

Elkészíti, vagy megrendeli a célszerszámokat, 

összeállító sablonokat a bonyolult speciális 

épületlakatos munkához 

x x x x   

Eltakarítja és szelektálja a hulladékokat, 

gondoskodik a munka egyéb melléktermékeinek 

kezeléséről 

x x x x  x 

Elvégzi a szakirányú garanciális épületlakatos-ipari 

ellenőrzéseket, javításokat 
 x x x  x 

Építési, szerelési naplót vezet, dokumentációt készít 

(digitálisan) 
 x x    

Felveszi a megrendelést személyesen, 

kommunikációs eszközökön 
x  x x   

Gyártási, szerelési utasításokat értelmez  x x x   

Karbantartási feladatokat lát el   x   x 

Képlékenyalakítást végez a speciális épületlakatos 

munkadarabokon kézi, illetve kisgépes eljárásokkal 
 x x x   

Kezeli a költségeket x      

Korrózió elleni általános bevonatot és 

felületvédelmet készít a korrózióra hajlamos 

épületlakatos fémszerkezeteken 

  x x x x 

Meghatározza és előkészíti a speciális épületlakatos 

munkához szükséges anyagmennyiséget 
 x x x x  
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Munkájához szükséges szakmai számításokat 

értelmez segédletek használatával 
 x x    

Nyílászáró alkatrészeket, szereléseket végez és 

elhelyez az épületeken 
 x x x x x 

Összeilleszti, összeállítja a megmunkált speciális 

épületlakatos anyagrészeket, egységeket 
x x x x x x 

Részt vesz az átadás-átvételi dokumentációk 

készítésében, jegyzőkönyvet vezet és készít 
x x x x   

Szakterületéhez tartozó piacon vizsgálódik x x x x   

Számlát állít ki x      

Utókalkulációt készít x  x    

Zárat, biztonságtechnikai eszközöket cserél, szerel, 

ellenőriz 
 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkavállalás jogi lehetőségei x   x   

A pénzkezelés szabályai és eljárástechnikája x      

Vállalkozási formák x      

A vállalkozás adminisztrációja, dokumentumai x      

A vállalkozások létesítésének, működtetésének és 

megszüntetésének hatályos szabályai, eljárásai 
x      

Adóügyi szabályok x      

Gazdasági alapfogalmak x   x   

Anyagok fajtái, főbb tulajdonságai  x x  x  

Anyagvizsgálati módszerek  x x    

Digitális alapfogalmak  x x    

Lakatosipari fémtermékek  x x    

Egyszerű ábrázolási módok  x x    

Egyszerűbb szilárdsági számítások értelmezése  x x    

Előrajzolás  x x    

Fém termékek katalógusainak használata x x x x x x 

Fémek képlékenyalakítása  x x x   

Fémek kézi és kisgépi forgácsolása  x x x x x 

A szerelés mérő és ellenőrző eszközei  x x  x x 

Fémszerkezetek épületbe beépítése  x x x x x 

Fémszerkezetek összeszerelése oldható és 

nemoldható kötésekkel 
 x x x x x 

Forrasztás, hegesztés  x x x x x 

Képlékenyalakítás műveletei  x x x   

Korrózió és felületvédelem  x x x x x 

Mértékegységek  x x    

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, vázlatrajzok 

készítése 
 x x    

Műszaki mérés eszközei, módszerei  x x x   

Szabványhasználati ismeretek x x x x   

Zárszerkezetek, szerelvények szerelése  x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Fémipari kéziszerszámok használata  x x x x x 

Forrasztóeszközök, segédanyagok alkalmazása  x x    
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Ív- és lánghegesztő berendezések, eszközök 

használata 
 x x  x x 

Mennyiségérzék  x x    

Mérő és ellenőrző eszközök használata  x x    

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önállóság x x x x x x 

Kézügyesség  x   x x 

Döntésképesség x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kommunikációs rugalmasság x x x x x x 

Konszenzuskészség x x x x x x 

Közérthetőség x x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x x x 

Logikus gondolkodás x x x x x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x x x 
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10. Épületlakatos feladatok tantárgy 216 óra 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

Az épületlakatos ismeretek elméleti megszerzése, a feladatok megértése, azok 

jellemzőinek és kivitelezési folyamatainak értelmezése. A különböző 

munkafolyamatokat felelősségteljes megtervezése. 

Önálló vállalkozás indításához szükséges ismeretek elsajátítása. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

10.3. Témakörök 

 

10.3.1.Általános vállalkozási ismeretek 108 óra 

Vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, működési feltételrendszerek 

Vállalkozások beindításának hatósági, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei 

Vállalkozásokkal kapcsolatos adóügyi, járulékfizetési és költségvetési ismeretek 

Vállalkozásokkal kapcsolatos könyvvezetési ismeretek, kötelezettségek 

Vállalkozások gazdasági helyzetét meghatározó tényezők 

A vállalkozások költségcsökkentésének aktív és passzív módszerei 

Vállalkozói szerződésekkel kapcsolatos ismeretek, azok tartalmi és formai 

követelményei 

Árajánlatok készítéséhez szükséges átfogó ismeretek (felmérési munkák, 

tervvázlatok készítése és prezentálása, anyagszükséglet számítása, munkaidő 

számítása, ütemezés) 

Anyaggazdálkodási ismeretek, a folyamatos anyagellátás feltételei 

Munkahelyszervezés módszerei 

Munkaügyi ismeretek, munkáltatói és munkavállalói jogok, kötelezettségek 

Kommunikációs ismeretek, ösztönzési lehetőségek 

Létszámgazdálkodással kapcsolatos ismeretek, létszámelemzés módszerei és 

mutatói 

Tárgyalások, értekezletek, megbeszélések levezetésének módszerei 

Vállalkozásokat segítő szervezetek 

 

10.3.2.Épületlakatos szerkezetek gyártása 108 óra 

Rácsok fogalma, szerkezeti kialakítása 

Ablakrácsok csoportosítása megjelenés, anyag és rögzítés szerint 

Ajtó- és kapubetét rácsok csoportosítása megjelenés, anyag és rögzítés szerint 

Mellvédrácsok csoportosítása megjelenés, anyag és rögzítés szerint 

Akna- és lábtörlőrácsok 

Tető- és hófogórácsok (egyedi szerkezetek és fedés rendszerelemeiként) 

Biztonsági rácsok, redőnyök (biztonsági előírások figyelembe vételével) 
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Tolórács 

Acéllemez redőny 

Rácsos redőny 

Korlátok fogalma, alkalmazása, csoportosítása megjelenés, anyag és rögzítés 

szerint 

Kerti rácsok és kerítéskorlátok 

Erkélykorlátok és mellvédekre szerelt fogódzók 

Teraszkorlátok csoportosítása megjelenés, anyag és rögzítés szerint 

Hídkorlátok 

Lépcsőkorlátok csoportosítása megjelenés, anyag és rögzítés szerint 

Egyéb korlátok, esetleg egyéb anyagú korlátok kiegészítő lakatos szerkezetei 

Napellenzők 

Napkollektorok rögzítő állványa lapos tetőre vagy magastetőre szerelve 

Egyéb épületlakatos munkák 

Állványok 

Létrák 

Acéllépcsők 

Kezelőjárdák 

Élvédők, takarólemezek 

Lemezszekrények 

Fém nyílászáró szerkezetek csoportosítása, szerkezeti elemeik, főbb kiviteli 

követelményeik 

Ablakok 

Ajtók, kapuk 

Külső és belső térelhatároló szerkezetek 

Álmennyezetek tartószerkezeteinek egyedi vagy gyártmányokból való 

készítése 

Portálok, kirakatok 

Nyílászáró szerkezetek gyártása, beépítése 

Nyílászáró szerkezetek szerelvények felépítése, részeik, gyártásuk, beállításuk, 

Javításuk, beszerelésük módjai 

Vasalások, pántok, reteszek, kilincszárak, távnyitó és kezelőszerkezetek, 

olajfékes önműködő ajtózárók 

Zárfajták, a zárak elemei 

Biztonsági zárak különböző fajtáinak elkészítési módja 

Lakatok fajtái, biztonsági osztályba sorolásuk. 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és szakma specifikus tanműhely 
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10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. konszignációs rajz értelmezése   x - 

3.2. konszignációs rajz készítése leírásból  x  - 

3.3. konszignációs rajz készítés tárgyról  x  - 

3.4. konszignációs rajz kiegészítés  x  - 

3.5. 
konszignációs rajz elemzés, 

hibakeresés 
  x - 

4. Csoportos munkaformák körében     
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4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

4.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

5. Vizsgálati tevékenységek körében     

5.1. Technológiai próbák végzése  x  - 

5.2. Technológiai minták elemzése  x  - 

5.3. Geometriai mérési gyakorlat  x  - 

5.5. Anyagminták azonosítása   x - 

5.6. Tárgyminták azonosítása   x - 

 

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
 

 

11. Épületlakatos feladatok  gyakorlata tantárgy 468 óra 

 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

Különféle épületlakatos gyakorlatok és tevékenységek elsajátítása. Gépek és 

berendezések működéséhez szükséges információk értelmezése, gyakorlatban 

való alkalmazása. Egyéni szakmai munkavégzés az önállóság növelésével, gépek 

szerelési, javítási és karbantartási feladatainak ellátása. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 
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11.3. Témakörök 

 

11.3.1.Munkatervezési feladatok 24 óra 

Adott munkadarab anyagszükségletének meghatározása 

A szükséges gyártó- és mérőeszközök kiválasztása 

Technológiai sorrendtervének összeállítása 

A gyártási helyszín meghatározása 

 

11.3.2.Munkaszervezési feladatok 24 óra 

A szerelés személyi és tárgyi feltételei 

A javítási munka feltételei 

A különböző nyílászárók fém alkatrészei 

Zárszerkezetek szerelése különböző munkahelyzetekben 

A fémmegmunkálás szerszámai, eszközei 

 

11.3.3.Épületlakatos szerkezetek gyártása, beépítése, szerelése 342 óra 

Munkaterület ellenőrzése 

Berendezések, eszközök beüzemelése és karbantartása, gépkönyvek ismerete, 

használata. 

Szerkezeti elemek gyártása 

Épületlakatos szerkezetek elemeinek gyártása 

Kézi- és kisgépes forgácsolás 

Előrajzolás 

Darabolás 

Képlékeny alakítás 

Oldható és nemoldható kötések készítése 

Hegesztés 

Hegesztési paraméterek meghatározása. 

Próbahegesztés készítése, tesztek, vizsgálatok. 

Fémes anyagok rendszerezése, megkülönböztetése, használata. 

Acélok, egyéb fémek hegeszthetőségi gyakorlata. 

Hegesztés során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata. 

Hegesztési eltérések javítása. 

Forrasztás 

Forrasztási paraméterek meghatározása. 

Próbaforrasztás készítése, tesztek, vizsgálatok. 

Forrasztás során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata. 

Forrasztási eltérések javítása. 

Szegecselés 

Alak- és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése 

Előkészíti a munkaterületet a helyszíni szereléshez 

Szerelési munkák elvégzése 
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Átadás előtti javítások elvégzése 

Hulladékok, a munka egyéb melléktermékeinek eltakarítása 

Építési, szerelési napló vezetése 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítése 

Épületlakatos szerkezetek beállítása, szerelése 

A szerelés előkészítése 

Szerelési módszerek 

A szerelés technológiája 

 

11.3.4.Karbantartás, javítás 78 óra 

Átadás előtti ellenőrzések, az észlelt hibák megjelölése 

Átadás-átvételi dokumentációt készítése, jegyzőkönyv vezetése és készítése 

Karbantartási feladatok végrehajtása (hibajavítás, hibás alkatrészek cseréje, 

további meghibásodás megelőzése, korrózióvédelem) 

Épületlakatos szerkezetek karbantartása, javítása 

A javítás előkészítése 

Javítási módszerek, lehetőségek felmérése, összegzése majd a legmegfelelőbb 

megoldás kiválasztása 

A javítás technológiája (technológiai sorrendje) 

Zárszerkezetek szerelése 

A hulladékok szelektálása (felhasználható darabok újrabeépítése, 

újrahasznosítása) 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakma specifikus tanműhely 

 

11.5. 11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, 

tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
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s 
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- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 
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1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. konszignációs rajz értelmezése   x - 

3.2. konszignációs rajz készítése leírásból  x  - 

3.3. konszignációs rajz készítés tárgyról  x  - 

3.4. konszignációs rajz kiegészítés  x  - 

3.5. 
konszignációs rajz elemzés, 

hibakeresés 
  x - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

4.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. Műveletek gyakorlása   x - 

5.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
  x - 

6. Vizsgálati tevékenységek körében     

6.1. Technológiai próbák végzése  x  - 

6.2. Technológiai minták elemzése  x  - 

6.3. Geometriai mérési gyakorlat  x  - 

6.4. Anyagminták azonosítása   x - 

6.5. Tárgyminták azonosítása   x - 

 

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    
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11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

 

10167-12 azonosító számú 

 

Magasban végzett lakatos feladatok 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10167-12 azonosító számú Magasban végzett lakatos feladatok megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10167-12  

Magasban végzett lakatos feladatok 

Magasban végzett 

lakatos feladatok 

Magasban végzett 

lakatos feladatok 

gyakorlata 

A
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FELADATOK 

Betartja és betartatja a magasban végzett munkák sajátos 

munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásait 
x x x  x 

Értelmezi a munkájához szükséges építészrajzokat, 

gépészeti rajzokat 
   x  

Egyszerűbb vázlatokat készít a beépítésre kerülő anyagok, 

szerkezetek rögzítésének, helyének pontos 

meghatározására 

   x  

Magasban végzett szerelési folyamatokat értelmez, végez  x   x 

Magassági látványtervet értelmez    x  

SZAKMAI ISMERETEK 

A magasban végzett munkák sajátos munkabiztonsági és 

környezetvédelmi előírásai 
x  x   

Leesés elleni biztosítás előírásai x  x   

Munkavégzés szabályai x  x   

Építészrajzi alapfogalmak, egyszerűbb építészeti 

részletrajzok 
   x  

Magasban végzett szerelési folyamatok ismerete  x   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata x x x  x 

Leesés elleni védelem eszközeinek használata x x x  x 

Egyéni védőeszközök használata x x x  x 

Munkavégzési információk kezelése    x  

Emelési kézjelek alkalmazása x x x  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság x x x  x 

Mozgáskoordináció x x x  x 

Egyensúlyérzékelés x x x  x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság x x x  x 

Irányíthatóság  x x x  x 

Irányítási készség x x x  x 
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MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Körültekintés, elővigyázatosság x  x x x 

Lényegfelismerés, lényeglátás x  x x x 
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12. Magasban végzett lakatos feladatok tantárgy 64 óra 

 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

A magasban végzett lakatos feladatok elméleti megismerése. A lakatos 

alapfogalmak elsajátítása, a szerkezetek előállítási műveleteinek, a nyersanyagok, 

szerkezeti anyagok tulajdonságainak, a szerkezetek gyárthatóságának, 

szerelhetőségi technológiájának megismerése, a munka- és tűzvédelmi ismeretek 

elsajátítása. A magas körülmények közötti szerelés, javítás, karbantartás és 

üzembe helyezés sajátos szabályainak megismerése. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

12.3. Témakörök 

 

12.3.1.A magasban végzett munka biztonsága 32 óra 

A magasban végzett munkák sajátos munkabiztonsági és környezetvédelmi 

előírásai 

A beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek rögzítésének, technológiájának 

meghatározása 

Veszélyes magasság fogalma 

Tárgyi feltételek 

Személyi feltételek 

Környezeti feltételek 

Leesés elleni védelem fogalma, biztonságtechnikája 

Az emelési előírások, leesés elleni biztosítás előírásai 

Munka- és tűzvédelmi jelismeretek, sajátos piktogramok 

A magasban végzett munka veszélyforrásainak ismerete 

Leesés elleni védelmet biztosító eszközök ismerete, ipari alpintechnika fogalma 

Állványzatok statikája, kialakítási módjai, tervezése 

Állványkészítés előírásai 

Állványzatok folyamatos állapotellenőrzése 

Állványok, védőkorlátok, építési lépcsők, átjárók, létrák alkalmazásának 

biztonságtechnikája 

Állványbontás előírásai (az építés fordított sorrendjében kell végezni) 

A magasban végzett munkavégzés, szerelés értelmezése 

Információk rendszerezése a gyakorlati feladatokkal  

 

12.3.2.Magasban végzett szerelési folyamatok 32 óra 

A magasban végzett munka sajátosságai, szervezése, irányítása 

A magasban végzett szerelési-, illesztési munkák technológiája 
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A magasban végzett oldható- és nemoldható kötések készítése, a munka 

végzéséhez szükséges eszközök biztosítása és a beépítendő szerkezetek 

anyagmozgatása 

A szerelési munkaterület kijelölése 

A szerelési folyamatának organizálása, a munka végzéséhez szükséges 

eszközök biztosítása és a beépítendő szerkezetek anyagmozgatása 

Korlátok, jelző- és védőkorlátok 

Megközelítési útvonalak (feljárók, építési lépcsők, létrák, átjárók) fajtái és 

használata 

Egyéni védőeszközök alkalmazása, használata (leesés elleni védelem, 

szereléstechnikai védelem, védőruha, védőcipő, védősisak) 

Lezuhanás gátló rendszerek (teljes testheveder, kapcsolódó alrendszerek) 

Kötelek szerkezete, felépítése 

Vízhatlan öltözék 

A magasban végzett szerelések ellenőrzési ismeretei (méret, kivitel és egyéb 

szempontok alapján) 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és szakma specifikus tanműhely 

 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 
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so

p
o

rt
- 

b
o

n
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s 
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- 
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 
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1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. konszignációs rajz értelmezése   x - 

3.2. konszignációs rajz készítése leírásból  x  - 

3.3. konszignációs rajz készítés tárgyról  x  - 

3.4. konszignációs rajz kiegészítés  x  - 

3.5. 
konszignációs rajz elemzés, 

hibakeresés 
  x - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

4.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

5. Vizsgálati tevékenységek körében     

5.1. Technológiai próbák végzése  x  - 

5.2. Technológiai minták elemzése  x  - 

5.3. Geometriai mérési gyakorlat  x  - 

5.5. Anyagminták azonosítása   x - 

5.6. Tárgyminták azonosítása   x - 

 

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

12.6. A tantárgy értékelésének módja 



 

559 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 
 

13. Magasban végzett lakatos feladatok gyakorlata tantárgy 96 óra 

 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

A magasban végzett önálló munkavégzési feladatok feltételeinek megismerése. Az 

alkalmazott technológiának megfelelő ipari szerkezetek elő- és helyszíni gyártása, 

a megfelelő szerelési eljárások alkalmazására. A magasban végzett munkavégzés 

során a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások fokozott figyelemmel 

történő betartása. A speciális munkakörülmények közötti szerelési folyamatok, 

bontások, kötések elsajátítása, üzembe helyezési, javítási, karbantartási 

munkafolyamatok elvégzése. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

13.3. Témakörök 

 

13.3.1.A magasban végzett munka biztonsága 32 óra 

Talajszinten végzett imitációs gyakorlási tevékenység 

Kitűzés végzése mérőeszközök, egyszerűbb mérőműszerek használatával 

Megközelítési útvonalak bemutatása modellekkel 

Egyéni védőeszközök és felszerelések bemutatása próbával 

A magasban végzett munka kikötési módjainak alkalmazása, bemutatása 

Lezuhanás gátló rendszer bemutatása, alkalmazási ismertetése 

Teljes testheveder bemutatása próbával (talajszinten tantermi állvány 

kikötéssel) 

Kapcsolódó alrendszerek bemutatása (energianyelő, energia elosztó, kötél, 

csatlakozó) 

A magasban végzett munka további egyéni védőeszközeinek alkalmazása 

(védősisak, acélbetétes lábbeli, védőruha, víztaszító munkaruha) 

A magasban végzett munka tűzbiztonsági eszközeinek alkalmazása, 

bemutatása 

A munka és tűzbiztonsági jelek, piktogramok felismerése, elhelyezése 

Az emelési munkáknál alkalmazott kézjelek elsajátítása, begyakorlása 

Építőipari állványok használata, biztonságtechnikája 

 

13.3.2.Építészrajzi ismeretek 32 óra 

Az építész tervrajzok értelmezése 

Rajzdokumentáció 
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Alapvető ábrázolások felismerése, gyakorlása 

Kottázás olvasása, gyakorlása 

Tájolások felismerése, gyakorlása 

Méretek értelmezése, részletrajzok elhelyezkedése a tervdokumentációban 

Egyszerűbb vázlatrajzok készítése 

Látványterv bemutatása, értelmezése 

 

13.3.3.Magasban végzett szerelések 32 óra 

Szerelési munkaterület kijelölése egyszerű mérőeszközök és mérőműszerek 

használatával 

Megközelítési útvonalak bemutatása modelleken: építési lépcső, feljáró, létra, 

átjáró 

Egyéni védőeszközök bemutatása, felpróbálása: védőszemüveg, kesztyű, 

acélbetétes bakancs, védősisak (belső felszereléssel, kiegészítőkkel), védőruha 

(normál, vízhatlan, fényvisszaverő) 

Lezuhanás gátló rendszer bemutatása: testheveder és részei 

Oldható és nemoldható kötések készítése (imitációval padlószinten, szűk 

munkaterületen) 

Kézi szerszámok, kisgépek bemutatása, alkalmazása 

Nyomatékjelző és –határoló meghúzó szerszámok bemutatása, alkalmazása 

Mérési, ellenőrzési műveletek végzése, kijelölt szűk területen, imitálva 

padlószint magasságban 

Emelő kisgépek (csörlő, ablakdaru) bemutatása és működtetése 

Korrózióvédelem módjai, eszközei, anyagai magasban végzett munkáknál 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakma specifikus tanműhely 

 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
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s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. konszignációs rajz értelmezése   x - 

3.2. konszignációs rajz készítése leírásból  x  - 

3.3. konszignációs rajz készítés tárgyról  x  - 

3.4. konszignációs rajz kiegészítés  x  - 

3.5. 
konszignációs rajz elemzés, 

hibakeresés 
  x - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

4.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. Műveletek gyakorlása   x - 

5.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
  x - 

6. Vizsgálati tevékenységek körében     

6.1. Technológiai próbák végzése  x  - 

6.2. Technológiai minták elemzése  x  - 

6.3. Geometriai mérési gyakorlat  x  - 
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6.4. Anyagminták azonosítása   x - 

6.5. Tárgyminták azonosítása   x - 

 

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

13.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

 

10168-12 azonosító számú 

 

Szerkezetlakatos feladatok 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10168-12 azonosító számú Szerkezetlakatos feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10168-12  

Szerkezetlakatos feladatok 

Szerkezetlakatos  

feladatok 

Szerkezetlakatos 

feladatok 

gyakorlata 
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FELADATOK 

Célirányos anyagvizsgálatokat végez, azonosítja a 

szerkezeti anyagok főbb típusait 
x     x 

Szerel, javít, karbantart acélszerkezetű 

szekrénytartókat, teleszkópos elemeket, egyéb 

főtartókat 

   x x x 

Egyszerű és általános szilárdsági számításokat végez 

segédletek használatával 
x  x    

Darabolást végez kézi, gépi eszközökkel, lángvágással    x x x 

Összeállítja a leszabott anyagot, hegesztéssel 

szakaszosan rögzíti 
x x x x x x 

A vállalati minőségirányítási rendszerből a ráháruló 

feladatokat ellátja 
x x x x   

Általános minőségű hegesztett kötést készít 

gázhegesztéssel, bevont elektródás kézi 

ívhegesztéssel, fogyóelektródás védőgázas 

(MIG/MAG) ívhegesztéssel, argon védőgázas 

volfrámelektródás ívhegesztéssel 

x x x x x x 

A roncsolásmentes anyagvizsgálatot elvégzi x  x    

A hegesztési hibákat kijavítja    x x x 

Összeállított munkadarab terv szerinti ellenőrzését 

végzi 
x x x x  x 

Elvégzi a szükséges hőkezelést x   x   

Elvégzi a próbaszerelést    x x x 

Elkészíti a durva felületkezelést, a végleges 

felületkezelést 
x   x  x 

A terv szerinti tényleges méreteket ellenőrzi x x x x x x 

Elvégzi az elő- és végszerelést (magasban is) x x x x x x 

Vezeti a munkalapokat x   x   

Az elkészült munkadarabot védőcsomagolással látja el  x   x x x 

Lemezterítéket, táblakiosztást meghatároz x   x x x 

Lemezt vág, darabol, egyenget, hajlít, peremez, 

lyukaszt, domborít 
x  x x x x 
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Pont- és vonalhegesztést végez x  x x x x 

Speciális lemezkötéseket készít x x x x x x 

Lemezszerkezeteket összeállít, szerel x x  x x  

Lemezlakatos kézi gépeket, kisgépeket, nagygépeket 

kezel 
x   x   

Számjegyvezérlésű lemezmegmunkáló gépet kezel x   x   

Egyszerű készüléket, sablont készít szerkezet-

összeállításhoz 
x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése x x x x x x 

Anyagvizsgálatok x   x x  

CNC gépek működése x      

Csomagolástechnika x      

Dokumentációs alapismeretek x      

Egyszerűbb szilárdsági méretezési eljárások x      

Előrajzolás x  x x x x 

Felületkezelés x x x x x x 

Gyártási és szerelési technológiai alapadatok 

kiszámítása 
x  x   x 

Gyártási utasítások értelmezése x x x x x x 

Hegesztési rajzjelek, varratábrázolások x x x x x x 

Hőkezelés x   x   

Képlékenyalakítás x  x x  x 

Készülékkészítési alapismeretek x x x x x x 

Kézi és kisgépes forgácsolás x x x x x x 

Korróziós tulajdonságok x x x    

Korrózióvédelem x x x x   

Lemezalakító gép működése x x x x   

Lemezmegmunkálás x x x x x x 

Lemeztáblák tulajdonságai x x     

Minőségirányítás x      

Működési jellemzők kiszámítása x      

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, szabadkézi 

vázlatok készítése 
x x  x x x 

Műszaki táblázatok használata x x x x x x 

Műveleti sorrend meghatározása x x x x x x 

Roncsolásmentes anyagvizsgálat x x x x   

Speciális lemezkötések x x  x  x 

Terítékszámítási és -szerkesztési ismeretek x   x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Kötések jelképeinek értelmezése x x x x x x 

Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata x x x x x x 

Lángvágás, varratképzés vízszintes helyzetekben x x x x x x 

Gyártási és szerelési technológiai alapadatok 

kiszámítása 
x x x x x x 

Lemezkötések létesítése x x x x x x 

 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
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Térlátás x x x x x x 

Mozgáskoordináció x x x x x x 

Precizitás x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Közérthetőség x x x x x x 

Irányíthatóság x x x x x x 

Kompromisszum-készség x x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x x x x x 

Új ötletek, megoldások kipróbálása x x x x x x 

Körültekintés, elővigyázatosság x x x x x x 
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14. Szerkezetlakatos feladatok tantárgy 188 óra 

 

14.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a hallgatók számára 

elősegítse a szakmai feladatok megismerését. Cél a lakatos alapfogalmak 

elsajátítása, a szerkezetek előállítási műveleteinek megismerése, a nyersanyagok, 

szerkezeti anyagok tulajdonságainak megismerése, a szerkezetek gyárthatósági és 

szerelhetőségi technológiájának elméleti elsajátítása. A tanuló megfelelően tudja 

értelmezni a műszaki dokumentációkat, információkat, valamint alkalmazni 

azokat a munkavégzése során. 

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

14.3. Témakörök 

 

14.3.1.Szerkezetlakatos alapismeretek 118 óra 

Szerkezetlakatos ipari anyagok csoportosítása, felhasználási tulajdonságaik 

Fémes szerkezeti anyagok alkalmazása az épület és szerkezetlakatos 

szakmában 

Nem fémes anyagok alkalmazása az épület és a szerkezetlakatos szakmában 

Ipari folyadékok és bevonatok alkalmazása  

Fémes anyagok hőkezelése 

Korróziós tulajdonságok és korrózióvédelem 

Csomagolóanyagok  

Statikai alapfogalmak 

Szilárdságtani alapfogalmak 

Egyszerű igénybevételek 

Gyártási- és szereléstechnológiai alapadatok 

Működési jellemzők számítása 

Hegesztések rajzi jelölése 

Műszaki rajzok olvasása 

Szabadkézi vázlatkészítés 

Műszaki táblázatok használata 

Gyártási utasítások értelmezése 

Készülékek csoportosítása, jellemző lakatos készülékek 

Készülékelemek alkalmazása 

Sablonok, kalodák, rögzítők, helyzethatárolók 

Alkalmazások elemzése 

Alak- és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése 

Szerkezetlakatos tevékenységek gépeinek csoportosítása 

A hegesztőgépek csoportosítása, működési elvek, alkalmazások 



 

568 

 

Egyengető gépek, daraboló gépek 

Célgépek speciális feladatokra 

Korszerű szerszámgépek 

Minőségügyi, minőségbiztosítási fogalmak meghatározása 

A minőségbiztosítás és a minőségellenőrzés szervezete 

A vállalati minőségbiztosítási rendszer, szabványos követelmények 

A korszerű, szabványos minőségbiztosítási rendszer dokumentációi 

A vállalati minőségellenőrzés szervezetei, feladatai 

 

14.3.2.Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos ismeretek 35 óra 

Acélvázas csarnokok az építőiparban 

Felhasználási területek 

A szerkezetek és technológiák fejlődése 

Acélvázas csarnokszerkezetek számítógépes tervezésének fejlődéstörténete 

(A kétdimenzióstól a térbeli ábrázolásig) 

A rendszerelvű építés fogalma és kifejtése 

Acélvázas csarnokrendszerekkel szemben támasztott követelmények 

Csarnokszerkezetek csoportosítása fesztáv alapján 

Hidegen hajlított és a melegen hengerelt acélszelvényekből kialakított 

csarnokszerkezetek  

Csővázas szerkezetek kialakítása 

Tervdokumentációk elemzése, csomóponti tervek készítése 

A csarnok tetőszerkezetének statikai és geometriai elemzése 

Vázszerkezetek méretezésének alapfogalmai 

Vázszerkezetek tartószerkezetének tervezése illetve tartószerkezeti terveinek 

értelmezése 

Vázszerkezet elemeinek szabásterve 

Gyártmánytervek olvasása és értelmezése 

Gyártmánytervek alapján történő munkavégzés 

A megmunkálás erő- és teljesítményszükségletének meghatározása 

A gyártás műveletei és eszközei 

A szerelés sorrendjének megtervezése egy adott feladatnál 

 

14.3.3.Tartószerkezeti ismeretek 35 óra 

Tartószerkezetek alaptípusai és tervezési szempontjai 

Csoportosítás fesztáv alapján 

Acélszerkezetek méretezésének főbb lépései, irányelvei 

Keresztmetszeti jellemzők és feszültségek 

Tartószerkezetek keresztmetszeteinek legfontosabb szempontok szerinti 

osztályzása 

Biztonsági tényezők ismertetése, használata (parciális biztonsági tényező) 

Általános szempontok a tartószerkezetei csomópontok méretezése során 

Szerkezeti anyagok és anyagjellemzők 
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Tetőszerkezet statikai és geometriai elemzése 

Jellemző könnyűszerkezetes tartók kialakításának sajátosságai 

Tartók szilárdsági méretezésének alapjai 

Tartók anyagai 

Az előgyártmány fogalma, kialakításának sajátosságai 

A ráhagyás fogalma 

A ráhagyások számítása 

Szerelt tartók összeépítése, oldható kapcsolatok kialakítása, megfelelő szerelési 

sorrendben 

Csavarozott tartószerkezeti csomópontok méretezésének elve 

Hegesztett tartószerkezetek munkaműveletei 

Hegesztett tartószerkezeti csomópontok méretezésének elve 

A szerelés sorrendjének megtervezése egy adott feladattal 

 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és szakma specifikus tanműhely 

 

14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
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2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. konszignációs rajz értelmezése   x - 

3.2. konszignációs rajz készítése leírásból  x  - 

3.3. konszignációs rajz készítés tárgyról  x  - 

3.4. konszignációs rajz kiegészítés  x  - 

3.5. 
konszignációs rajz elemzés, 

hibakeresés 
  x - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

4.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

5. Vizsgálati tevékenységek körében     

5.1. Technológiai próbák végzése  x  - 

5.2. Technológiai minták elemzése  x  - 

5.3. Geometriai mérési gyakorlat  x  - 

5.5. Anyagminták azonosítása   x - 

5.6. Tárgyminták azonosítása   x - 

 

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

14.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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15. Szerkezetlakatos feladatok  gyakorlata tantárgy 820 óra 

 

15.1. A tantárgy tanításának célja 

Az elméleti lakatos feladatok gyakorlati kivitelezése. Önálló munkaszervezés és 

munkavégzés elsajátítása, a munkafolyamatok és feladatok folyamatos 

ellenőrzése. 

Szerkezeti elemeket előgyártása, épületek, csarnokszerkezetek, nyílászárók 

készítése műszaki dokumentációk alapján. Tartályok, kazánszerkezetek készítése, 

javítása, szerelése. A műszaki dokumentáció alapján a megfelelő 

gyártástechnológia kiválasztása. 

 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

15.3. Témakörök 

 

15.3.1.Szerkezetlakatos munkák 456 óra 

Anyagok kiválasztása a feladathoz 

Fémes anyagok hőkezelése 

Korrózióvédelem 

Korróziót gátló bevonatok és felületi rétegek technológiái 

Bevonatrendszer kiválasztása 

Különféle fém- és nemfém felületek előkészítése 

Felületvédelem mázolással, lakkozással és egyéb eljárásokkal 

Átmeneti korrózióvédelem (védőolajokkal, védőzsírokkal, védőviaszokkal, 

bitumenalapú anyagokkal, alvázvédő anyagokkal, védőlakkokkal, 

védőemulziókkal) 

Szilárdsági vizsgálatok 

Keménységmérések 

Anyagfolytonossági vizsgálatok 

Hegeszthetőségi, forgácsolhatósági és képlékeny alakíthatósági vizsgálatok 

Hegesztési varratok vizsgálata 

Csövek, zárt idomok tömörségi vizsgálata 

Acélköpenyes tartályok gyártása 

Nagynyomású hegesztett tartályok és kazánok gyártása 

Korrózióálló tartályok gyártása 

Edénytartozékok gyártása 

Szabadtéri oszlopszerkezetek, vázszerkezetek szerelése 

Oszlopszerkezetek mozgatása terepen 

Oszlopszerkezetek beemelése, áthelyezése 

Helyszíni korrózióvédelem 

Váz- és tartószerkezetek szerelése ipari környezetben 
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Érintésvédelem 

Munkavégzés műtárgyak, gépek, egyéb idegen anyagok között 

Csarnokszerkezetek, acélvázas épületek, tetőszerkezetek szerelése 

Korlátok, mellvédek, díszítő lakatos termékek bontása, beépítése 

Teherviselő szerkezetek bontása, beépítése 

 

15.3.2.Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos munkák 182 óra 

Csarnokszerkezetek gyártása 

Csarnokszerkezetek szerelése 

Acélvázas épületek tartószerkezeteinek gyártása 

Acélvázas épületek tartószerkezeteinek szerelése 

Tetőszerkezetek gyártása 

Tetőszerkezetek szerelése 

Acél rácsostartók gyártása 

Acél rácsostartók szerelése 

Csarnokváz merevítésinek gyártása 

Csarnokváz merevítésinek szerelése 

Falváztartók gyártása 

Falváztartók beépítése 

Szerelt csarnokszerkezetek készítése 

Csavarozott tartószerkezeti csomópontok kialakítása 

Hegesztett csarnokszerkezetek készítése 

Vasbeton csarnokszerkezetek acélszerkezetinek gyártása 

Favázas csarnokszerkezetek acélszerkezetinek gyártása 

Vasbeton csarnokszerkezetek acélszerkezetinek összeállítása 

Favázas csarnokszerkezetek acélszerkezetinek összeállítása 

Ipari vázszerkezetek gyártása 

Kültéri rácsos szerkezetek gyártása 

Hegesztett acélvázas szerkezetek elkészítése 

Hegesztett acélvázas szerkezetek összeállítása 

Könnyűfém vázas szerkezetek elkészítése 

Könnyűfém vázas szerkezetek összeállítása 

Az elkészült szerkezetek minőségének és szerelésének ellenőrzése a műszaki 

leírás szerint 

 

 

15.3.3.Tartószerkezeti lakatos munkák 182 óra 

Gyártmánytervek (konstrukciós tervek) olvasása és értelmezése 

Tartószerkezetek gyártása 

Tartószerkezetek megmunkálása 

Tetőszerkezetek gyártása 

Tetőszerkezetek szerelése 

Acél rácsostartók gyártása 
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Acél rácsostartók szerelése 

Függesztett tartók gyártása 

Függesztett tartók szerelése 

Aláfeszített tartók gyártása 

Aláfeszített tartók szerelése 

Acélvázas épület merevítéseinek gyártása 

Acélvázas épület merevítéseinek szerelése 

Falváztartók gyártása 

Falváztartók beépítése 

Acél födémgerendák gyártása 

Trapézlemezek födémpanelek rögzítése födémgerendákhoz 

Komplett keretállások gyártásának metodiákájának elsajátítása 

Komplett keretállások összeszerelési technikájának elsajátítása 

Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelése, felállítása 

vagy szétszerelése 

Hegesztett acélszerkezetek gyártása 

Szerelhető acélszerkezetek gyártása 

Oszlopszerkezetek gyártása 

Hegesztett oszlopszerkezetek gyártása 

Oszlopszerkezetek elemeinek összeszerelése 

Az elkészült szerkezetek minőségének és szerelésének ellenőrzése a műszaki 

leírás szerint 

 

15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakma specifikus tanműhely 

 

15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. konszignációs rajz értelmezése   x - 

3.2. konszignációs rajz készítése leírásból  x  - 

3.3. konszignációs rajz készítés tárgyról  x  - 

3.4. konszignációs rajz kiegészítés  x  - 

3.5. 
konszignációs rajz elemzés, 

hibakeresés 
  x - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

4.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. Műveletek gyakorlása   x - 

5.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
  x - 

6. Vizsgálati tevékenységek körében     

6.1. Technológiai próbák végzése  x  - 

6.2. Technológiai minták elemzése  x  - 

6.3. Geometriai mérési gyakorlat  x  - 
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6.4. Anyagminták azonosítása   x - 

6.5. Tárgyminták azonosítása   x - 

 

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

15.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat  

 
OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

1/9. évfolyamot követően 70 óra 

2/10. évfolyamot követően 105 óra 

3/11. évfolyamot követően 105 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 

amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 

részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10162-12 

Gépészeti alapozó feladatok 

 

Gépészeti alapozó gyakorlat 

Gépészeti alapmérések 

Anyagismeret, anyagvizsgálat 

Fémek alakítása 

Alapszerelések végzése 

10166-12 

Gépészeti kötési feladatok 

Gépészeti kötési feladatok gyakorlata 

Gépészeti kötések készítése 

Korrózió elleni védelem 

10165-12 

Épületlakatos feladatok  

 

Épületlakatos gyakorlat 

Épületlakatos szerkezetek gyártása, 

beépítése, szerelése 

Karbantartás, javítás 
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10162-12 Gépészeti alapozó feladatok 
 az 1/9 évfolyamot követően 

 

Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata tantárgy 

 

Témakörök 

 

Gépészeti alapmérések 

Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel 

Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, 

mikrométerrel 

Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel 

Szögmérés mechanikai szögmérővel 

Külső kúpok mérése, ellenőrzése 

Belső kúpok mérése, ellenőrzése 

Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel 

Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával 

Felületi érdesség ellenőrzése, mérése  

Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése 

Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése 

Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség, 

mérése ellenőrzése 

Mérési dokumentumok készítése 

Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez 

 

Anyagismeret, anyagvizsgálat 

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok) 

Roncsolásos anyagvizsgálatok (szakítóvizsgálat, keménység vizsgálata, 

technológiai próbák) 

 

Fémek alakítása 

Előrajzolással szembeni követelmények 

Az előrajzolás lépései 

Az előrajzolás szerszámai, eszközei 

Mérő- és ellenőrző eszközök 

A felületszínezés lehetőségei 

A térbeli előrajzolás eszközei 

Az előrajzolás folyamata 

Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai 

Síkbeli és térbeli előrajzolás 

Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek 

megválasztása adott feladat elvégzéséhez  

Többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása 
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Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, 

köszörülés, fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, 

menetfúrás) 

A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek 

rendszerezése 

Alkatrészek illesztése 

A gépi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek 

rendszerezése 

Palástfelület, homlokfelület esztergálás 

Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás) 

Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás) 

Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés) 

 

Alapszerelések végzése 

Oldható kötések készítése 

Nemoldható kötések készítése 

Különféle fémfelületek előkészítése 

Felületvédelem mázolással, lakkozással 

 

10166-12 Gépészeti kötési feladatok 
az 2/10 évfolyamot követően 

 

Gépészeti kötési feladatok gyakorlata tantárgy 

 

Témakörök 

 

Gépészeti kötések készítése 

Oldható kötések készítése, össze- és szétszerelés szerszámai, eszközei, 

műveletei 

Nemoldható kötések készítése 

A szegecselési művelet technológiája és eljárásainak szerszámai, eszközei, 

berendezései, gépei 

A zsugorkötés alkalmazási területe, szereléstechnológiája, munkabiztonsági 

előírások 

Ragasztóanyagok, a különféle anyagok ragasztásának műveletei 

A forrasztás műveletének folyamata, szerszámai, eszközei 

Gázhegesztő berendezések üzembe helyezése, kezelése 

Kézi ívhegesztő berendezések üzembe helyezése 

 

Korrózió elleni védelem 

Különféle fém- és nemfém felületek előkészítése 

 

10165-12 Épületlakatos feladatok 
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az 3/11 évfolyamot követően 

 

Épületlakatos feladatok gyakorlata tantárgy 

 

Témakörök 

 

Épületlakatos szerkezetek gyártása, beépítése, szerelése 

Szerkezeti elemek gyártása 

Kézi- és kisgépes forgácsolás 

Képlékeny alakítás 

Oldható és nemoldható kötések készítése 

Hegesztés 

Forrasztás 

Szegecselés 

Épületlakatos szerkezetek beállítása, szerelése 

 

Karbantartás, javítás 

Épületlakatos szerkezetek karbantartása, javítása 

Zárszerkezetek szerelése 
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4. 

 
SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ 

a 

 34 582 04 

 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ 

 

szakképesítés  

 speciális szakiskolában történő oktatásához  

tanulásban akadályozottak (st) számára 

 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakmai tantervi adaptáció      

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet, 

– a szakképesítések kerettanterveit tartalmazó NGM rendelet 

alapján készült.       

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 582 04 

 

A szakképesítés megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVI. Építőipar 
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Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 9. Építészet 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra; a második szakképzési évfolyamot 

követően 105 óra; a harmadik szakképzési évfolyamot követően 105 óra 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 

megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy szakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: nincs  

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

 

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát 
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meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 

Diagnosztikai (felületvizsgáló) eszközök, berendezések, műszerek 

Kéziszerszámok 

Díszítő szerszámok 

Festőipari tapétázási gépek 

Segédeszközök 

Mérőeszközök 

Állvány, létra 

Műszaki dokumentáció 

Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések 

Szelektív hulladéktárolók, veszélyes anyagtároló 

Megfelelő anyagtárolás, hulladéktárolás eszközei 

 

 

XI. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 
Módszertani ajánlás a tanulásban akadályozott tanulók szakmai képzéséhez 

 

A módszertani ajánlás alkalmazható szegregált (speciális szakiskolai) vagy integrált (többségi szakképző 

intézményben vagy csoportban) szervezeti formában, valamint speciális elemeinek átvételével a 

felnőttképzés keretében is. 

 

A tanulási akadályozottság jellemzői 

A tanulási akadályozottság a tanulás minden területére kiterjed, hosszan tartó, végigkíséri a gyermeket 

egész iskolai pályafutása alatt. A tanulási képesség fejlődésében olyan átfogó zavar következik be, amely 

jelentősen akadályozza a gyermek tanulását. Gyógypedagógiai eszközökkel ezen az állapoton sokat lehet 

változtatni, és meg lehet előzni a tanulási akadályozottság további romlását. A tanulásban akadályozott 

gyermekek gyógypedagógiai segítségnyújtással a többségi iskolát is látogathatják. Ha azonban nem 

kapnak elég segítséget, akkor kudarc-kudarcra halmozódik, egyre jobban elfordulnak az iskolától, 

tanulási kedvük (motivációjuk) és önértékelésük rohamosan csökken, és ezzel életesélyeik is romlanak. 

Megfelelő segítséggel azonban ez elkerülhető és hozzá lehet őket segíteni az örömmel és figyelemmel 

végzett eredményes tanuláshoz. A segítség a fiatal egyéni fejlesztését és a tanulási környezet számára 

megfelelővé alakítását egyaránt jelenti. 

Ha ennél pontosabban szeretnénk megfogalmazni a tanulási akadályozottságot, akkor az alábbi 

definícióhoz nyúlhatunk: 

„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az 

idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb 

funkcióképességei, illetve kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási 

nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.” (Mesterházi, 1998, 54.) Tehát az 

idegrendszeri károsodás mellett és helyett ebben a definícióban megjelenik a szociális 

környezet igen erős hatása, amely a későbbi tanulási sikerességet meghatározóan 

befolyásolhatja. 

A tanulási akadályozottság megállapítását a Tanulási 

 Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakemberei végzik komplex 

vizsgálatok alapján. Szakértői véleményben rögzítik a fogyatékosság tényét, megjelölve 
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egyúttal a fejlesztés irányait. 

 
A tanulási akadályozottság – ahogy már szó volt róla – elsősorban iskolai tanulási helyzetekben 

jelentkezik, összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult fejlődésével, melynek következményei sok 

esetben a középiskolás fiatal tanulási teljesítményében is megjelennek, ezért az oktatás során még ekkor 

is figyelemmel kell lenni rájuk. A problémák az érzékelés-észlelés (percepció), a kivitelezés-végrehajtás, 

a szocio-emocionális területeken, valamint a kommunikáció terén egyaránt jelentkezhetnek. 

A társas kapcsolatokban, a szociális interakciókban jelentkező nehézségek a tanulásban 

akadályozott emberek esetében igen gyakoriak, még akkor is, ha az iskolát befejezve 

sikerül munkát találniuk, családot alapítaniuk. A szociális készségek fejlesztésének a 

hívei szerint a „mentális zavarok egy részét a szociális kompetencia hiánya okozza”. Ha 

ez így van, akkor jelentős eredményeket lehet elérni, ha figyelmünket a szociális 

készségek fejlesztésére fordítjuk, s energiát fektetünk bele mind a tanórákon, mind 

pedig azokon kívül. 

 

A szegregált és integrált szervezeti formák  

Szegregált intézményekben tanulnak olyan tanulásban akadályozott diákok, akik 

egyéni szükségleteik miatt nem képesek integrált oktatásban részt venni. Ezekben a 

gyógypedagógiai intézményekben megfelelő végzettségű szakemberek, 

gyógypedagógusok dolgoznak, valamint speciális tantervet alkalmaznak, mindezt 

kislétszámú osztályokban. 

Integráció esetében a tanulásban akadályozott fiatalok és a nem tanulásban 

akadályozott fiatalok együtt vesznek részt a tanítási folyamatban, a szabadidős 

tevékenységekben. A tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai nevelésének 

esetében az integráció feladata, hogy a számukra szükséges pedagógiai 

többletszolgáltatásokat az ép fejlődésű kortárscsoporton belül kapják meg. 

Az integráció feltételei a következők (ezek természetesen a szegregált intézményekben 

is jelen vannak). 

5. Objektív tényezők 

Az objektív tényezők közé tartoznak a tanulásban akadályozott gyermek iskolai 

boldogulását segítő tárgyi feltételek.  

 Az iskolának ki kell dolgoznia egy egységes, minden tanulóra kiterjedő, azonos 

tananyagot közvetítő tantervet, eltérés mindössze a tanulóktól elvárt, az egyéni 

képességekhez illeszkedő követelmények szintjén jelentkezhet. 

 A kisebb osztálylétszámú osztály kialakításakor figyelembe kell venni a fiatal 

tanulási akadályozottságát, így az osztályban 2 főnek számít, mert tanítása több 

figyelmet, megsegítést és speciális bánásmódot igényel.   

6. Szubjektív tényezők  

 A befogadó pedagógus szemlélete, módszerei, segítőkészsége, kreativitása, 

valamint a fogyatékosságról szóló ismeretei.  

 A szülők támogatása, hozzáállása és aktivitása.  

 A gyógypedagógus érzékenysége a probléma, illetve a gyermek iránt, 

felkészültsége, szakmai tudása, személyisége. A szakemberek közti 

kapcsolatrendszerben a leglényegesebb a pedagógus és a gyógypedagógus jó 
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kapcsolata.  

 A társak és a környezet elfogadása. A sikeres integráció, beilleszkedés és 

elfogadás a személyiség szempontjából nézve kétirányú. Múlik azon is, hogy a 

környezet, az osztálytársak mennyire elfogadóak, mennyire hajlandóak a 

viselkedésükön változtatni ahhoz, hogy a fogyatékos gyermeket olyannak 

fogadják el amilyen, és igyekezzenek egyenrangúként kezelni. De múlik a 

fogyatékos gyermek személyiségén is. Minél fiatalabb korban kerül sor az 

integrációra annál nagyobb eséllyel lesz sikeres. 

Az integráció formái lehetnek: 

 Lokális integráció: az integráció legegyszerűbb és viszonylag könnyen 

megvalósítható változata, amikor a sajátos nevelési igényű és a nem sajátos 

nevelési igényű tanulók között semmilyen kapcsolat nem áll fenn, mindössze az 

iskola épülete közös. A tanulásban akadályozott tanulók külön osztályokban, 

csoportokban tanulnak.  

 Szociális integráció: ebben a formában már tudatosan szervezett az 

együttnevelés, a tanulásban akadályozott fiatalok a foglalkozásokon, a 

tanórákon kívüli időben találkoznak a többségi iskolába járó kortársaikkal.  

 Funkcionális integráció: az integrációnak ezen formája is két szinten valósulhat 

meg. A sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési igényű tanulók csoportja 

egy épületben tanul, külön osztályban, azonban a két párhuzamos osztály 

órarendjét tudatosan úgy szervezik, hogy bizonyos óráik egybeessenek (pl. 

készségórák, bizonyos tanórák). Így a két csoport találkozása tervezett és 

rendszeres, az együtt eltöltött időnek van célja. A teljes integráció az integráció 

legmagasabb szintje, amikor együtt fejlesztik a gyermekeket, a  tanulásban 

akadályozott gyermek a tanítási idő minden percét ép kortársaival tölti el.  

Az integrációnak számos előnye lehet a tanulásban akadályozott fiatalok esetében. 

Kutatások igazolták, hogy fejlesztő környezetet jelent számukra ez a kortárs közösség, 

amely jelentheti azt, hogy tanulnak a többiektől, ingergazdag környezetben vannak, 

több ismerethez hozzájuthatnak, de akár azt is, hogy gyorsabb fejlődés tapasztalható 

náluk. A tanulók személyiségfejlődésében is pozitív változásokat hozhat, például: nő az 

önbizalmuk. Hosszabb távon sikeresebb lehet a társadalmi beilleszkedése azoknak a 

tanulóknak, akik integrált környezetben vettek részt az oktatás-nevelés folyamatában. 

Emellett barátságok alakulhatnak ki, valamint megtanulhatják a segítségkérést, illetve 

annak elfogadását is a fiatalok. 

 

Módszertani javaslatok 

A tananyag feldolgozása során alapvető szempontok: 

25. az ismeret sokoldalú szemléltetése, elméleti ismeretek gyakorlati 

megerősítése, 

26. az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben történő közlése, 

27. az ismeretek többszöri ismétlést, begyakorlást igénylő rögzítése, 

28. az alapvető ismeretek folyamatos felidézése, 

29. a hiányzó vagy nem megfelelő mélységű ismeretek időbeni pótlása, 
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30. az egyes tantárgyakban megjelenő azonos ismeretanyag összehangolása, 

31. lényeges elemek, ok - okozati összefüggések kiemelése, megláttatása, rész - 

egész viszonyának bemutatása, 

32. a tananyag feldolgozása során a vizsgakövetelményekben 

megfogalmazottakat hangsúlyosan kell kezelni. 

A hatékony tantermi gyakorlat érdekében az alábbi tényezőket tekintjük lényegesnek: 

1. Kooperatív tanulás: a kortársakkal való közös munka és a kooperatív tanulás 

hatékonyan fejlesztik a tanulók értelmi és szociális-érzelmi képességeit. A kooperatív 

tanulás minden tanulónak hasznára válik: az a tanuló, aki magyaráz a másiknak, jobban 

és hosszabb időre megjegyzi az információt, az pedig, akinek magyaráznak, az 

ismeretszintjének megfelelőbb információkat kap, hiszen társa felfogási képessége alig 

magasabb, mint az övé. 

2. Együttműködésen alapuló problémamegoldás csökkentheti a zavaró magatartás 

mennyiségét és intenzitását a tanórák alatt. Fontos, hogy az osztály szabályait 

(házirendet) az egész osztály közreműködésével alakítsák ki, és hogy mindig jól látható 

helyen legyen elhelyezve az osztályteremben. 

3. A heterogén csoportalkotás hozzájárulhat a tanulásban akadályozott tanulók és 

többségi társaik között növekvő szakadék csökkentéséhez, valamint elősegítheti a 

diákok és a tanárok pozitív hozzáállását a sajátos nevelési igényű tanulókhoz. A 

tudásszint szerinti csoportosítás a tanulásban akadályozott tanulók 

marginalizációjához vezethet. 

4. A differenciálás létjogosultságát az indokolja, hogy a résztvevők alapvetően 

különböznek egymástól. Nem tarthatók azok a feltételezések, amelyek egy tényezőt 

tesznek felelőssé a gyerekek tanulási folyamatban való részvételének színvonaláért pl.: 

életkor, intelligencia, nyelvi fejlettség, apa foglalkozása stb. Helyette inkább több 

sajátosság együttes hatását kell feltételeznünk. Azt hogy melyek ezek, pontosan nem 

tudjuk. Mégis a következő sajátosságait érdemes a tanulóknak megismerni a 

differenciálás érdekében: továbbhaladáshoz szükséges előzetes, megalapozó tudás; 

aktivizálhatóság; önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség; együttműködési 

képesség színvonala; társas helyzet jellemzői. Mindezeket figyelembe kell vennünk 

annak eldöntésekor, hogy közös tanulási vagy differenciált tanulási feltételeket 

biztosítunk tanulóink számára. A differenciálás módozatai a következő lehetnek:  

 Differenciálás a segítségadásban: ha azonos tananyagot dolgozunk fel a 

tanulásban akadályozott fiatalok több segítséget igényelhetnek pl.: a feladat 

megismétlése a nekik megfelelő nyelvi szinten, a feladat kis lépésekre bontása, 

példa bemutatása, analógiák kihasználása, mintaadás stb. 

 Differenciálás a feladatok szintjén: adhatunk kevesebb feladatot a lassúbb 

munkatempójú fiatalok részére, vagy éppen többet a gyorsabbaknak. 

 Differenciálás a tevékenységek szintjén: használhatnak-e a gyerekek valamilyen 

eszközt vagy nem. Kötött vagy választható-e a tevékenység. A választási 

lehetőség biztosítása fokozhatja a gyerekek motivációját, felelősségérzetüket. 

 Differenciálás a szociális keretek szintjén: a gyerekek tanulhatnak egyedül, 

párban, kiscsoportban (azonos vagy megosztott feladatokon) vagy akár 
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rugalmas tanuló csoportokban. 

 Differenciálás a tanulási stílus szerint: egyesek inkább vizuális típusúak, mások 

auditív vagy motoros beállítottságúak, de előfordulhat ezeknek a kombinációja 

is. Érdemes tájékozódni, hogy adott csoportban melyik dominál és annak 

megfelelően alakítani az ismeretközvetítést.  

 Differenciálás a célok szintjén: mindezek függvényében irreális lehet azonos 

célok kitűzése.  

 Differenciálás az értékelésben: ha a fentieknek megfelelően szervezzük az 

oktatást, akkor a szokásos iskolai értékelési módok (osztályzás, egyszavas 

minősítés) nehézkessé, szinte lehetetlenné válnak. A legalkalmasabb forma a 

leíró, szöveges értékelés lehet, amelynek feltételei is vannak. Az értékelés a 

konkrét teljesítményre vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz. 

Tartalmában komplex, mind pozitív, mind negatív elemek megjelennek. A 

fejlődés előző fokához kell, hogy kapcsolódjék és a perspektíva következő fokát 

jelöli meg. Emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét javaslatokat fogalmaz 

meg, a címzettek számára differenciáltan és érthető módon. 

5. Hatékony tanítás a munka megtervezését és következetes ellenőrzését, a teljesítmény 

mérését, értékelését és a magas követelményeket jelenti. A tanulásban akadályozott 

tanulók tekintetében ez a módszer az egyéni fejlesztési terv segítségével valósítható 

meg. Ennek a pedagógiai tevékenységnek a támogatására hozták létre az „Elektronikus 

Egyéni Fejlesztési Tervet”, az EEFT nevű programot (www.eeft.hu). A kialakított 

struktúra, sok száz oldalas szakmai támogató szöveg, és a tanulók sikereire, erősségeire 

építő egyéni fejlesztést támogató cselekvési tervek hasznos eszközök lehetnek. 

6. Otthonos tanulókörzet rendszere: tanulók a tanítás ideje alatt egy kisszámú teremből 

álló tanulási környezetben maradnak, és mintegy csoportfeladatként csak néhány 

pedagógus biztosítja számukra az oktatást, majdnem minden tantárgy esetében. 

Különösen a tanulásban akadályozott tanulók számára fontos ez, hiszen erősíti bennük 

az érzést, hogy tartoznak valahová. Ez elősegíti az állandó környezet kialakítását, 

valamint a nem tudásszint szerint szervezett oktatás megvalósítását. Magyarországon 

is van erre kezdeményezés, például: Dobbantó program (www.fszk.hu) 

7. Alternatív tanulási stratégiák segíthetnek abban, hogy a diákok hogyan tanuljanak és 

hogyan oldjanak meg problémákat. Soha ne felejtsük le, hogy az, ami a tanulásban 

akadályozott tanulók javára szolgál, az a többségi tanulók számára is hasznos. 

8. Az IKT-s eszközök használata jelentős szerepet kap a habilitációs, rehabilitációs és a 

tanórai célok megvalósításában és feladataiban. Az olyan oktatóprogramok, amelyek 

valamilyen információszerzési lehetőséget adnak – a multimédia segítségével –, nagyon 

alkalmasak arra, hogy a tanulásban akadályozott tanulók számára megkönnyítsék az 

adott tananyag megértését, elsajátítását. A látványos, változatos és érdekes 

oktatóprogramok segítenek a tervezésben, a rigid gondolkodás oldásában az olvasás 

megszerettetésében. A multimédiás elemek (hang, kép, animáció) képesek arra, hogy a 

fiatalok figyelmét hosszabb távon fenntartsák, az új ismeretanyagot megértsék, és az 

IKT-s eszközök segítségével az elsajátított tananyagról játékos formában győződjenek 

meg. 

http://www.fszk.hu/
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10. A befogadó értékelésnek jól körülhatárolható elemei vannak. (1) Azok a módszerek 

és stratégiák, amelyek segítségével világos képet kaphatunk az oktatás folyamatáról, a 

tanuló elért eredményeiről, és amelyek ugyanakkor arról is informálják a pedagógust, 

hogy a jövőben min kell változtatnia egyes tanulók vagy csoportok tanítása során. Ezek 

az elemek egyrészt segítik a reflektálást az adott időszak alatt elvégzett munkára, 

másrészt használható inputokat adnak a következő időszak tervezéséhez, a 

döntéshozatalhoz. (2) A befogadó értékelésben gyűjtött információ értéktöbbletet 

tartalmaz: nem egy adott pillanatról szóló „felvétel”, hanem figyelembe veszi az adott 

oktatási környezetet, beleértve az otthoni vagy egyéb környezeti tényezőket is, 

befolyásolja a gyerekek tanulását és magát a nevelési-oktatási folyamatot is. (3) Szerves 

része azoknak a tényezőknek az értékelése, amelyek hozzájárulnak a befogadás 

megteremtéséhez. (4) Jellemzője a tanuló, a tanárok, osztálytársak, szülők és mások 

bevonása az értékelésbe. (5) Tartalmaz olyan eljárásokat, amelyek más funkciókat is 

betölthetnek. Az iskoláknak aktívan kell támogatniuk az értékelés különféle 

megközelítéseinek kifejlesztését, amelyek egyben tükrözik a tanulók ugyancsak 

különféle tanulási módjait, és amelyek szintén különféle módon teszik lehetővé az 

értékeléshez szükséges tanulási tényanyag összegyűjtését. Ez persze azt feltételezi, 

hogy az iskolán belül a tanárok rugalmasan hozhatnak meg olyan döntéseket, mikor 

értékeljenek, mit értékeljenek és azt is, hogy a tanárok olyan módszerek alkalmazásához 

is hozzájutnak, amelyek egy adott tanuló által kedvelt értékelési eszközök. 

 

Befejezés  

A (speciális) szakiskolák feladata a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges 

ismeretek átadása, illetve az, hogy készítsenek fel az Országos Képzési Jegyzékben 

szereplő szakképesítések körében szakmai vizsgára. Emellett biztosítaniuk kell a 

tanulásban akadályozott diákok pályaválasztásának segítését, munkába állásának 

előkészítését, valamint olyan képességek, készségek fejlesztését is, amelyek a tanulók 

későbbi, önálló életvezetésével kapcsolatosak. 

 

 

XII. Speciális szakiskolai óraterv OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

 

A szakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai:  

 

 

előkészítő 

évfolyam 

heti óraszám 

36 hét 

9. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

9. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

10. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

10. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

11. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

11. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

12. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

12. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

32 héttel 

Közismeret 31,5 10,5 378 11,5 414 10,5 378 10,5 336 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

együtt 

0 21 756+70 21 756+105 21 756+105 21 672 



 

588 

 

Összesen 31,5 31,5 1134+70 32,5 1170+105 31,5 1134+105 31,5 1008 

8-10% szabad 

sáv  

(közismereti 

rész) 

3,5 2 72 1,5 54 1,5 54 1,5 48 

8-10% szabad 

sáv  

(szakmai 

rész) 

0 1,5 54 2 72 2 72 2 64 

Mindösszesen 

(teljes képzés 

ideje) 

35 35 1260+70 36 1296+105 35 1260+105 35 1120 

A szakképesítés oktatására fordítható idő 3482 óra 

(756+70+756+105+756+105+672+54+72+72+64) nyári összefüggő gyakorlattal és szakmai 

szabadsávval együtt.  
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

évfolyamonként szabadsáv nélkül 

Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
12. 

évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
0,5  

70 

  

105 

  

105 

 
 

 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5 

 

 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.       2 

 

 

10101-12 

Építőipari közös 

tevékenység 

Építőipari 

alapismeretek 
1  2    0,5  

Építőipari 

alapismeretek 

gyakorlat 

 1       

10104-12 

Szobafestő, 

díszítő munkák  

Falfelület festése, 

díszítése 
2  2  2    

Falfelület festésének, 

díszítésének 

gyakorlata 

 7  5  6   

10103-12 

Mázolási 

munkák fa-, fal-, 

fém és speciális 

felületeken 

Mázolás 2,5  2  2  3  

Mázolás technológiája  7  5  6  6 

10105-12 

Tapétázási 

munkák 

Tapétázási munkák   1  2  3  

Tapétázási munkák 

gyakorlata 
   4  3  6 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 6 15 7 14 6 15 9 12 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói 

éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.  
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
12. 

évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11
50

0
-1

2 
 

M
u

n
k

ah
el

y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n

sá
g

 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
18  

70 

  

105 

  

105 

  18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4        4 

Munkahelyek 

kialakítása 
4        4 

Munkavégzés 

személyi feltételei 
2        2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2        2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2        2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4        4 

11
49

9
-1

2 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 Foglalkoztatás II.       16  16 

Munkajogi 

alapismeretek 
      4  4 

Munkaviszony 

létesítése 
      4  4 

Álláskeresés       4  4 

Munkanélküliség       4  4 

11
49

7
-1

2 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 

Foglalkoztatás I.       64  64 

Nyelvtani rendszerzés 

1 
      10  10 

Nyelvtani rendszerzés 

2 
      10  10 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
      24  24 

Munkavállalói 

szókincs 
      20  20 

10
10

1
-1

2 

É
p

ít
ő

ip
ar

i 
k

ö
zö

s 
te

v
ék

en
y

sé
g

 

Építőipari 

alapismeretek 
36  72    16  124 

Szakmai munka- és 

balesetvédelem 
  36      36 

Építési alapismeretek 36  36      72 

Munkajogi és 

vállalkozási ismeretek 
      16  16 

Építőipari 

alapismeretek 

gyakorlat 

 36       36 

Építési alapismeretek  12       12 

Műszaki rajz  12       12 
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Épületfizika  12       12 

10
10

4
-1

2 

S
zo

b
af

es
tő

 d
ís

zí
tő

 m
u

n
k

ák
 

Falfelület festése, 

díszítése 
72  72  72    216 

Festési technológiák, 

anyagok szakmai 

ismerete 

18  18  20    56 

Festési munkálatok 

anyag- és 

gyártásismerete 

18  18  20    56 

Díszítőmunkák, 

színelmélet, szakrajz 
18  18  20    56 

Szakszámítás 18  18  12    48 

Falfelület festésének, 

díszítésének 

gyakorlata 

 252  180  216   648 

Alapfelületek 

vizsgálata, 

bevonatrendszerek 

elemzése 

 84  60  72   216 

Festés készítése 

különböző felületeken, 

különböző anyagokkal 

 84  60  72 

 

  216 

Különleges festési  

technikák, díszítések 
 84  60  72   216 

10
10

3
-1

2 

M
áz

o
lá

si
 m

u
n

k
ák

 f
a

-,
 f

al
-,

 f
ém

 é
s 

sp
ec

iá
li

s 
fe

lü
le

te
k

en
 

 

Mázolás 90  72  72  96  330 

Alapfelületek 

vizsgálata 
18  12  18  24  72 

Mázolás technológiája, 

szakszámítása 
24  24  18  24  90 

Mázolóanyagok, 

segédanyagok 
24  24  18  24  90 

Mázolás anyagának, 

segédanyagának 

anyagismerete 

24  12  18  24  78 

Mázolás technológiája  252  180  216  192 840 

Alapfelület vizsgálat, 

bevonatrendszer 

elemzése 

 84  60  72  64 280 

Mázolás készítése 

különböző felületeken 
 84  60  72  64 280 

Mázolt felület 

felújítása 
 84  60  72  64 280 

10
10

5
-1

2 

T
ap

ét
áz

ás
i 

m
u

n
k

ák
 

Tapétázási munkák   36  72  96  204 

Tapétázás műveleti 

sorrendje, eszközei, 

szerszámai, gépei 

  12  24  12  48 

Díszítési technológiák   6  12  24  42 

Szakszámítás   6  12  24  42 

Anyagismeret   6  12  24  42 
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Tapéták 

csoportosítása, 

gyártásismerete 

  6  12  12  30 

Tapétázási munkák 

gyakorlata 
   144  108  192 444 

Felület előkészítés, 

előkezelés 
   72  54  64 190 

Ragasztóanyagok 

alkalmazása 
   36  18  64 118 

Tapétázás, díszítés    36  36  64 136 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 216 540 252 504 216 540 288 384  

Összes éves/ögy óraszám: 756 756 756 672 3220 

Elméleti óraszámok/aránya 972 / 30,19% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 2248 / 69,81% 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai 

elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított 

óraszám pedig ajánlás. 
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A  

 

11500-12 azonosító számú 

 

 Munkahelyi egészség és biztonság 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11500-12 

 Munkahelyi egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és biztonság 

M
u

n
k

av
éd

el
m

i 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

M
u

n
k

ah
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y
ek

 

k
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k
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a
 

M
u

n
k

av
ég

zé
s 

sz
em
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y

i 
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ei

 

M
u

n
k

ae
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k
ö

z
ö

k
 

b
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n

sá
g

a
 

M
u

n
k

ak
ö
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y
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i 

h
at
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o

k
 

M
u

n
k

av
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el
m

i 
jo

g
i 

is
m

er
et

ek
 

FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 

jelentőségét 
x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 

kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 
 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 

szervezési feltételeivel kapcsolatos 

munkavédelmi követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a 

munkavédelmi feladatok ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási 

megbetegedések hátrányos következményei 
x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 

szabályozása 
x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 

feltételei 
  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
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Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  
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2. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy              18 óra 

 

1.7. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges 

kompetenciák elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

1.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

- 

1.9. Témakörök  

 

1.9.1. Munkavédelmi alapismeretek      4 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek 

megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások 

jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember 

egészségére és testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 

munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások 

jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő 

megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt 

technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési 

intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.  

 

1.9.2. Munkahelyek kialakítása       4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

Szociális létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 
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 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és 

kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és 

felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző 

berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző 

vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

 Raktározás 

 Áruk fajtái, raktározás típusai 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

1.9.3. Munkavégzés személyi feltételei     2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri 

alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, 

munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 

irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

1.9.4. Munkaeszközök biztonsága      2 óra 

Munkaeszközök halmazai 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-

megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb 

dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 

meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás 

követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és 

emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. 

Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés 

ellenőrzése, ergonómiai követelmények. 

 

1.9.5. Munkakörnyezeti hatások      2 óra 
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Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok 

és keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint 

a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a 

munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a 

munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A 

munkavállalók részvételének jelentősége 

 

1.9.6. Munkavédelmi jogi ismeretek      4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és 

méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki 

egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 

törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a 

követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, 

munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 

2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek 

rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. 

A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, 

üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében 

ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések 

fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés 

eszköze. 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

1.10. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

1.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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1.11.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x 

Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 

jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. házi feladat x   - 

1.5. teszt x   - 

 

1.11.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel  
x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 

ártalmai 

 

1.12. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti  
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A  

 

11499-12 azonosító számú 

 

Foglalkoztatás II. 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 

M
u

n
k

aj
o

g
i 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

M
u

n
k

av
is

zo
n

y
 

lé
te

sí
té

se
 

Á
ll

ás
k

er
es

és
 

M
u

n
k

an
él

k
ü

li
sé

g
 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x x   

Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat   x  

Feltérképezi a karrierlehetőségeket   x  

Vállalkozást hoz létre és működtet    x 

Motivációs levelet és önéletrajzot készít   x  

Diákmunkát végez  x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 

munkavállaló felelőssége 
x x   

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x x   

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka) x x   

Álláskeresési módszerek   x  

Vállalkozások létrehozása és működtetése    x 

Munkaügyi szervezetek   x  

Munkavállaláshoz szükséges iratok  x   

Munkaviszony létrejötte  x   

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 

nyugdíjbiztosítási összefüggései 
x x   

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 

lehetőségei  
  x x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x x x x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x x x x 

Elemi szintű számítógép használat x x x x 

Információforrások kezelése x x x x 

Köznyelvi beszédkészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x x x x 

Szervezőkészség   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x x 
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Határozottság x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x x 

Információgyűjtés x x x x 
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6. Foglalkoztatás II. tantárgy                 16 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint 

a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 

elsajátítására. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

2.3. Témakörök  

 

2.3.1. Munkajogi alapismeretek                             4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei 

(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, 

együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott 

kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 

munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, 

felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, fajtái: atipikus 

munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 

történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, 

háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka.  

 

2.3.2. Munkaviszony létesítése                  4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 

határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált 

bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 

munkáltató által kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 

összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és 

járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái 

(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

2.3.3. Álláskeresés                    4 óra 
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Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 

munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 

támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 

kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, 

önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél 

felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 

személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 

Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben), 

munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába 

történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerő piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó 

(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs 

Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 

szerepe. 

 

2.3.4. Munkanélküliség                   4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 

álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő 

együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség 

megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való 

törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a 

munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj 

előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: a közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 

önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, 

béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, 

vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, 

pszichológiai tanácsadás. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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-  

 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x    

1.2. megbeszélés  x   

1.3. vita  x   

1.4 szemléltetés   x  

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Írott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Írott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése  x   

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.3. Tesztfeladat megoldása  x   

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  
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11497-12 azonosító számú 

 

Foglalkoztatás I. 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11497-12  

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 

N
y

el
v

ta
n

i 
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n

d
sz

er
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és
 I

. 

N
y
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v
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n

i 
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d
sz
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és
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I.
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y
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v

i 

k
és
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M
u

n
k
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i 
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ó

k
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cs
 

FELADATOK 

Idegen nyelven:         

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatványt kitölt 
x x x x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:         

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok       
x 

a munkakör alapkifejezései       x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven 

feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 

való reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés  x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x x x  

Kapcsolatteremtő készség  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés  x x  

Analitikus gondolkodás   x  
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7. Foglalkoztatás I. tantárgy                 64 óra 

 

3.7. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és 

szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá 

egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy 

a tanuló idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen 

végezni a munkáját.  

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy 

alapvető nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, 

segédigék, illetve a mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztés és az 

induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez 

kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva 

valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

3.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek 

 

3.9. Témakörök 

 

3.9.1. Nyelvtani rendszerzés 1                10 óra 

A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 

vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz 

kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a 

jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű 

mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a 

diák alkalmassá válik a munkavégzés során az elvégezendő, illetve elvégzett 

feladathoz kapcsolódó a munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az 

elvégezendő munka elért eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó 

kérdések megértse, valamint a helyes igeidő használattal ezekre egyszerű 

mondatokban is képes lesz reagálni. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető 

igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 

3.9.2. Nyelvtani rendszerezés 2                10 óra 

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a 

jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, 

szükségesség) - használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen 

nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. 

Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven 

feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 3 alapvető igeidő, a segédigék által 

biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés, a szórend 
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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.  

 

3.9.3. Nyelvi készségfejlesztés                 24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/   

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegen 

nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási 

képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 

alapvető társalgási témakörön keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási 

képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok 

kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa 

a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen 

nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a 

kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv 

szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási 

témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- étkezés, szállás 

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási 

képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival 

ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

3.9.4. Munkavállalói szókincs                 20 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 

mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon mutatkozni 

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. 
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3.10. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig 

számítógépes tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag 

által támogatott formában zajlik. 

 

3.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a 

módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

 

3.11.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

3.11.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
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i 

C
so

p
o

rt
- 
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o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Írott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    

1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    
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3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

3.12. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

 

10101-12 azonosító számú 

 

Építőipari közös tevékenység 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10101-12 azonosító számú, Építőipari közös tevékenység megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10101-12  

Építőipari közös tevékenység 

Építőipari alapismeretek 
Építőipari alapismeretek 

gyakorlat 

S
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- 
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É
p
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m
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ek

 

M
ű
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i 
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É
p

ü
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FELADATOK 

Ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, 

helyszíni méréseket végez 
x x  x  x 

Értelmezi a rendelkezésre álló 

műszaki dokumentáció tartalmát és 

használja az építészeti alapfogalmakat 

munkája során 

 x  x x x 

Felvonul a megfelelő eszközökkel a 

munkaterületre 
x x  x  x 

Betartja az építési technológiai 

folyamatok sorrendiségét 
x x  x x  

Biztosítja az anyagok, eszközök 

szakszerű tárolását és figyelemmel 

kíséri a munkájához szükséges 

anyagok folyamatos utánpótlását 

x x  x   

Ellenőrzi a felhasználásra kerülő 

anyagokat, biztosítja azok szakszerű 

felhasználását 

 x  x  x 

Gondoskodik a munkaterület 

folyamatos tisztántartásáról 
x x  x   

Átadja a munkát a munkáltatójának, 

levonul a munkaterületről 
 x x x   

Alkalmazza és értelmezi a műszaki 

ábrázolás módszereit, értelmezi az 

építőipari rajzokat 

    x x 

Alkalmazza a különböző szerkezetek 

jelölését, értelmezi a szerkezetek 

térbeli helyzetét 

 x  x x x 

Értelmezi a különböző szintű 

dokumentációk tartalmát, és a 

gyakorlatban hasznosítja azokat 

 x  x x x 

Betartja és betartatja a munkavédelmi, 

biztonságtechnikai, tűz- és 

környezetvédelmi előírásokat 

x  x   x 

Betartja, betartatja a foglalkozás-

egészségügyi előírásokat 
x  x    
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Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén 

munkakörének megfelelően 

intézkedik, elsősegélyt nyújt 

x  x    

Használja a kivitelezési munkák 

végrehajtásához szükséges 

munkavédelmi eszközöket 

x x  x   

Biztosítja az anyagok, eszközök 

szakszerű, biztonságos mozgatását, 

használatát 

x x  x   

Gondoskodik a munkavédelmi 

eszközök használhatóságáról 
x  x x   

Elvégzi a munkaterület kockázat 

elemzését, értékelését 
x  x x   

Munkavégzésre alkalmas állapotban 

jelenik meg a munkavégzés 

helyszínén 

x  x    

Betartja és betartatja a Munka 

Törvénykönyve alapelveit, területi és 

személyi hatályát 

  x    

Munkaszerződést köt, betartja és 

betartatja a szerződésben foglaltakat 
  x    

Betartja és betartatja a munkavállalói 

és a munkáltatói jogokat és 

kötelezettségeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkaviszony 

megszüntetésére, megszűnésére 

vonatkozó szabályokat 

  x    

Alkalmazza a norma időre, norma 

rendszerre vonatkozó előírásokat 
 x x x   

Szakmai ajánlatot készít és ad  x x x  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Munka megkezdésének és 

végzésének feltételei 
x x x   x 

Az anyagszállítás és tárolás általános 

szabályai 
x x  x   

A méréshez, kitűzéshez szükséges 

eszközök 
 x  x   

A kivitelezési munka technológia 

sorrendje és összefüggései 
x x  x x x 

Kiviteli tervek tartalma  x  x x x 

Építési dokumentációk értelmezése  x  x x x 

Munkabiztonsági és balesetvédelmi 

előírások 
x  x   x 

Elsősegélynyújtás x   x   

Egyéni védőfelszerelések, védőruhák x   x  x 

Tűzvédelem x   x  x 

Környezetvédelem, veszélyes 

hulladékok 
x x  x  x 

Szállítás, anyagmozgatás x x  x  x 
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Építőipari gépek munkavédelmi 

előírásai 
x     x 

Építőipari anyagok tulajdonságai és 

felhasználási területük 
x x  x  x 

A Munka Törvénykönyve alapvető 

szabályai 
  x    

A munkavállalás alapfeltételei   x    

Munkaszerződés kötés   x    

Munkaadó, munkavállaló jogai és 

kötelezettségei 
  x    

Tételes költségvetési kiírás felépítése  x x    

Vállalkozás fogalma és szerepe a 

gazdasági életben 
  x    

Vállalkozási formák   x    

Vállalkozás általános felépítése, és 

működtetésének feltételei 
  x    

Vállalkozásokról szóló jogszabályok   x    

Munkanapló vezetés  x  x   

A norma idő  x  x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Építészeti jelképek értelmezése  x  x x x 

Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése  x  x x x 

Egyéni és kollektív munkavédelmi 

eszközök használata 
x x x x   

Információforrások kezelése  x x x  x 

Szakmai számolási készség  x  x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x x  x x 

Térlátás  x  x x x 

Felelősségtudat x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Segítőkészség x x x   x 

Konszenzus készség  x x x  x 

Határozottság x x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x x x x x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x x x 
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4. Építőipari alapismeretek tantárgy  124 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

Az adott feladat munkavédelmi szempontból való átgondolása, a helyes 

munkaeszközök kiválasztására, a megfelelő munkakörnyezet megteremtése, a 

biztonságos munkafolyamatok megtervezése a tűz- és környezetvédelmi előírások 

figyelembe vételével.  

A figyelmetlenségből eredő sérülések, balesetek és egészségkárosodás 

megelőzése, illetve a véletlen balesetekből eredő károk minimalizálása. 

Az építészeti alapfogalmak megismertetése és azok megfelelő alkalmazása. 

Különféle építési technológiák és módszerek, valamint építési alapanyagok, 

kivitelezési eszközök és szerszámok megismertetése. Kivitelezési 

munkafolyamatok megismertetése. Tervezési folyamatok ismerete, 

tervdokumentációk és műszaki rajzok értelmezése. 

A jogok és kötelezettségek megismerése munkaadói és munkavállalói oldalról. Az 

önálló vállalkozási tevékenység elindításához szükséges munkaügyi és pénzügyi 

feltételek megismerése, figyelembe véve a mindenkori munkaerőpiaci 

információkat. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

4.3. Témakörök  

 

4.3.1. Szakmai munka- és balesetvédelem  36 óra 

Munkavédelmi törvény. 

Munkaegészségügyi előírások. 

Tűzvédelmi előírások az építőiparban. 

Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei. 

Munkavédelmi eszközök és használatuk. 

Építési terület minimális munkavédelmi és szociális előírásai. 

Környezetvédelem, veszélyes hulladékok.   

Építőipari kivitelezési biztonságtechnikai előírások. 

Építési tevékenység emberre gyakorolt káros hatásai (por, zaj, rezgés, időjárás, 

vegyi  anyagok, gépek stb.), kockázatelemzés, értékelés ismertetése. 

Foglalkozási ártalmak. 

Balesetvédelmi előírások gépek és szerszámok esetében. 

Szállítási, közlekedési és anyagmozgatási előírások. 

Elsősegélynyújtás. 

Teendők a baleset helyszínén. 

A baleseti helyszín biztosítása. 
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Vérkeringés, légzés vizsgálata. 

Heimlich-féle műfogás. 

Rautek-féle műfogás. 

Elsősegélynyújtás vérzések esetén. 

Sebellátás. 

Hajszáleres vérzés. 

Visszeres vérzés. 

Ütőeres vérzés. 

Belső vérzések és veszélyei. 

Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés, metilalkohol-

mérgezés. 

Csontok, ízületek sérülései: rándulás, ficam, törés. 

Fektetési módok. 

Idegen test szemben, orrban, fülben. 

Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén. 

Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén. 

 

4.3.2. Építési alapismeretek  72 óra 

A kivitelezés fogalma. 

Az építőipari szakmák tevékenységi köre. 

Tevékenységek kapcsolata a megvalósítás folyamatában, szakmák sorrendisége. 

Az építési munkák csoportosítása. 

Kivitelezési munkák dokumentumai, műszaki tervek - építési engedély, bontási 

engedély, kivitelezési terv, használatbavételi engedély, fennmaradási engedély, 

tervrajzok, műszaki leírás, költségvetés, építési szerződés, építési napló. 

Építési, beruházási folyamat résztvevői, feladataik és jogkörük, szakmai 

kommunikáció. 

Munkahelyi kapcsolattartás – az építésvezető és a műszaki ellenőr feladata, 

jogköre. 

Az építési folyamat előkészítő munkái. 

Az építési helyszín berendezésének elemei, vonatkozó előírások – gépek, 

raktárak,  szociális ellátás létesítményei, építésirányítás helységei, 

elektromos hálózat, vízhálózat,  csatorna, vízelvezetés, ideiglenes utak, 

közlekedés  útvonalak kialakítása. 

Szállítás eszközei közúton és építési területen. 

Építési technológiák, építési módok ismertetése. 

Munkaterület átadás-átvétel, teljesítés igazolása, levonulás dokumentálása. 

Az építőipar feladata. 

Az építőipar felosztása. 

Települési infrastruktúra. 

Épületek, építmények csoportosítása rendeltetés szerint, jellemzőik. 

Lakóépületek kialakítása, elhelyezése, tájolása. 

Lakóépületek fajtái. 
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Lakóépületek helyiségei, azok rendeltetése és sajátosságai. 

Épületszerkezetek. 

Az építőipari alapanyagok felépítése, szerkezete, tulajdonságai. 

Kivitelezési eszközök és szerszámok. 

 

4.3.3. Munkajogi és vállalkozási ismeretek  16 óra 

A magyar jogrendszer. 

Munkajogi szabályozás. 

Önálló munkavégzés és a „függő” munka közötti alapvető különbség. 

Alapvető törvények a munkajogviszonyban: 

Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII. tv.) Mt. 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXXIII. tv.) Kjt. 

Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXIII. tv.) Ktv. 

Személyes jog. 

Együttműködési kötelezettség. 

Érvénytelenségnek fajtái: 

 semmisség 

 megtámadhatóság 

 részleges érvénytelenség. 

Mit jelent az elévülés, milyen szabályok vonatkoznak az elévülésre. 

Mikor nyugszik, ill. mikor szakad meg az elévülés. 

Munkahelyi szervezetek. 

Munkaviszony létesítése. 

Munkaszerződés kötése. 

A munkáltató jogai és kötelességei: 

Munkáltató jogai: 

 irányítási jog 

 munka feletti felügyelet jog 

 fegyelmezési jog 

 vagyoni jellegű jog 

 személyzeti jogok. 

A munkáltató kötelességei: 

 munka díjazásának kötelessége 

 foglalkoztatási kötelesség 

 ún. gondoskodási kötelesség. 

Munkavállaló jogai: 

 kollektív jogai 

 koalíciós szabadságjogok 

 részvételi jogok 

 bármikor szakszervezet szervezhető 

 munkavédelmi képviselő választható 50 fő munkavállaló fölött 

 kötelező. 

Munkavállaló kötelezettségei: 
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 munkavállaló rendelkezésre állási személyes kötelesség 

Rendelkezésre állás helye 

Rendelkezésre állás ideje 

 munkavégzési kötelesség 

 egyéb ún. magatartási kötelesség 

 titoktartási kötelesség 

 a munkáltató szervezeti rendjébe való beilleszkedés kötelessége 

 oltalmi kötelezettség. 

Munkabér, pótlékok, munkaidő, pihenőidő, szabadság. 

Munkaviszony megszüntetésének szabályai, vonatkozó előírásai. 

A vállalkozás fogalma és alapfunkciója. 

Tulajdoni forma alapján lehet: 

 magán 

 állami 

 önkormányzati 

 szövetkezeti 

 egyéb közösségi 

 illetve vegyes tulajdonú vállalkozás. 

Szervezeti felépítése szerint lehet: egyéni- vagy társas vállalkozás. 

Egyéni vállalkozás: 

 devizabelföldi fogalma 

 cselekvőképesség fogalma 

 foglalkozástól, közügyektől, eltiltott fogalma 

 egyéb feltételek tisztázása 

 vállalkozás indítása 2010. január 1 után 

 főállású egyéni vállalkozó. 

Társas vállalkozások:  

 gazdasági társaságok (Kkt., Bt., Kft., Rt., közös vállalat, és az 

 egyesülés). 

 szövetkezetek 

 közhasznú társaságok 

 szabadalmi ügyvivői társaság 

 ügyvédi munkaközösség 

 oktatói munkaközösség. 

Tevékenység típusok szempontjából lehetnek:  

 ipari 

 kereskedelmi 

 mezőgazdasági 

 közlekedési-, pénzintézeti 

 személyi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat. 

Nagyságrend tekintetében: 

 mikro 

 kis-, közepes 
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 nagyvállalkozás. 

Vállalkozás finanszírozása (saját tőke, hitel).  

Pénzforgalom lebonyolítása (pénztár, bankszámla) 

Vállalkozás gazdálkodása (bevétel, kiadás, nyereség, veszteség) 

Vállalkozás megszűnése, csődeljárás, felszámolási eljárás 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás   x - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt  x  - 

1.6. házi feladat   x - 

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
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2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.3. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2. Csoportos versenyjáték  x  - 
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4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

5. Építőipari alapismeretek gyakorlat tantárgy  36 óra 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók sajátítsák el a következő ismereteket: az építészeti alapfogalmak 

megismertetése és azok gyakorlati alkalmazása. Különféle építési technológiák és 

módszerek, valamint építési alapanyagok, kivitelezési eszközök és szerszámok 

megismertetése, azok megfelelő használata. Kivitelezési munkálatok előkészítése. 

Tervezési folyamatok ismerete, tervdokumentációk és műszaki rajzok értelmezése. 

Az egyes szakterületek munkafolyamataihoz kapcsolódó víz-, hő- és 

hangszigetelési munkák anyagainak, technológiáinak elméleti és gyakorlati 

megismerése. Talajnedvesség és talajpára elleni szigetelés készítéséhez szükséges 

ismeretek elsajátítása. Hőtechnikai, akusztikai és hidrotechnikai tulajdonságok 

ismerete. Szigetelő anyagok, szigetelési munkák eszközeinek és gépeinek 

megfelelő használata. 

Az épületek energetikai, hőtechnikai, elektromos és akusztikai feltételeinek 

ismerete. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

5.3. Témakörök  

 

5.3.1. Építési alapismeretek  12 óra 

Építészeti alapfogalmak értelmezése, gyakorlati alkalmazása. 

Alapvető építési és kivitelezési technológiák alkalmazása. 

Építési alapanyagok szakszerű használata. 

Építési alapanyagok tárolására vonatkozó előírások. 

Építési anyagok csoportosítása. 

Szerszámok, eszközök ismertetése. 

Eszközök és szerszámok megfelelő használata. 

A kivitelezési munkafolyamatok résztvevői. 

Kivitelezési munkafolyamatok sorrendisége, szervezés jelentősége. 

Szervezési munkafolyamatok lebonyolítása. 

Engedélyeztetések dokumentációinak ügyintézése. 

Kivitelezési munkálatok megkezdése, a munkafolyamatok nyomon követése, 

ellenőrzése, lebonyolítása. 
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Építési helyszínek ismerete, sajátosságai. 

 

5.3.2. Műszaki rajz  12 óra 

A rajzolás alapjai. 

Vonalgyakorlatok, szabványírás. 

A szabvány fogalma, a rajzi szabványok. 

Építőipari szabványok. 

A megfelelő méretarányok ismerete. 

Méretarányok átváltása. 

Szerkesztési gyakorlatok. 

Ábrázolási módok. 

Vetületi ábrázolások. 

Axonometrikus ábrázolások. 

Az építészeti rajzokon használt tervi jelölések értelmezése, gyakorlati 

jelentősége a kivitelezés során. 

Anyagjelölések ismertetése, részletrajzon való felismerése. 

Az építészeti rajz formai követelményei. 

Építészeti rajzok megismerése, értelmezése. 

Engedélyezési és kiviteli terv szerepe a megvalósítás folyamatában. 

Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése. 

Műszaki rajz készítése megadott szempontok alapján. 

 

5.3.3. Épületfizika  12 óra 

Épületszerkezettani alapismeretek alkalmazása. 

Statikai alapismeretek gyakorlati alkalmazása. 

Hőterhelési korlátok. 

Páraterhelés. 

Akusztika alapjai, hangszigetelési ismeretek. 

Épületgépészeti és energetikai ismeretek. 

Elektromos szakipar alapjai. 

Hidrotechnikai tulajdonságok. 

Szerkezeteket károsító nedvesség előfordulási formái. 

Vízszigetelő anyagok fajtái, felhasználási gyakorlata. 

Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés anyagai, szigetelési módok 

bemutatása. 

Szigetelő anyagok fektetése, toldása. 

Szigetelések kivitelezése során keletkezett hulladékok tárolása, kezelése. 

Szigetelési hibák korrigálása. 

Kapcsolódó tervekben méretmegadási módok gyakorlati alkalmazása. 

Szigetelések anyagjelölése a terveken. 

Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján. 

Épületeket érő hő és hanghatások. 

Hőtechnikai ismeretek. 



 

625 

 

Hővezetés. 

Hősugárzás. 

Hőáramlás. 

Hőátbocsátási tényező. 

Hőtágulás. 

Tűzállóság. 

Hőtechnikai jellemzők. 

Akusztikai alapfogalmak. 

Hőhíd épületszerkezetekre gyakorolt hatása. 

Hő- és hangszigetelő anyagokkal szemben támasztott követelmények. 

Hő- és hangszigetelés alapanyagai, fajtái, jellemzői. 

Hő- és hangszigetelési technológiák gyakorlati alkalmazása. 

Utólagos hő- és hangszigetelése készítése. 

Hő- és hangszigetelés jelölése tervrajzokon, részletrajzokon.. 

Hő- és hangszigetelések készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások 

betartása. 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás   x - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. házi feladat x x x - 
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5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   - 

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. 
Kiviteli és engedélyezési 

tervdokumentáció értelmezése 
 x  - 

 

 

5.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

 

10104-12 azonosító számú 

 

Szobafestő, díszítőmunkák 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10104-12 azonosító számú, Szobafestő, díszítő munkák megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10104-12 

Szobafestő, díszítő munkák 

Falfelület festése, díszítése  
Falfelület festésének, 

díszítésének gyakorlata  
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FELADATOK 

Felületvizsgálatot, feltárást 

végez, kül- és beltérben 
x x   x   

Meglévő bevonat 

rétegrendjének felépítését 

vizsgálja, kül- és beltérben, az 

eredményeket írásos 

feljegyzésben, dokumentálja 

x x   x   

Szakmai javaslatot ad a 

felújítandó felület 

minősítéséről 

x    x   

Anyagmennyiséget számol 

tervrajzról, és helyszínen 
   x  x  

Vizsgálatok eredménye 

függvényében a felületet 

előkezeli 

x     x  

Felvonul a munkaterületre a 

szükséges gépekkel, 

szerszámokkal, eszközökkel 

     x  

Nem festendő felületeket 

megóv (takarást, maszkolást 

végez) 

     x x 

Alapvakolat felületét javítja 

kül- és beltérben 
x x    x  

Sarok, nyílászárók káváinak, 

sarokkiképzéseinek 

kialakítását javítja (élvédő) 

x     x  

Különböző glettanyaggal 

simítja a felületet kül- és 

beltérben 

x x    x  
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Építőelemek, burkolóelemek 

illesztését szakszerűen javítja 
x     x  

Kézi, gépi csiszolással 

finomítja a felületet 
x     x  

Választott technikának 

megfelelő alapozást 

(impregnálást) végez 

x x    x  

Mészfestést készít új vagy régi 

felületre kül- és beltérben, 

fehér, és színes kivitelbe 

x x    x  

Homlokzat színezését 

megtervezi, elkészíti 

különböző vékonyvakolattal, 

szilikát festékkel 

x  x   x x 

Fröcskölést, durva 

színfröcskölést készít 
x      x 

Határoló, díszítő vonalozást, 

sablonálást készít 
x      x 

Mintanyomó hengerezést 

készít 
x      x 

Egyszerű díszítőelemeket 

helyez fel kül- és beltérben 
x      x 

Egyszerű faerezet utánzatot 

fest 
x      x 

Betartja a munkavédelmi, 

biztonságtechnikai, tűz- és 

környezetvédelmi előírásokat 

x      x 

Elvégzi a szükséges 

utómunkálatokat (szerszám-, 

eszköztakarítás, munkaterület 

takarítása, anyagtárolás, 

hulladékkezelés) 

x     x  

Munkaterületet átad x     x  

SZAKMAI ISMERETEK 

Falfelületek vizsgálata x x   x   

Felvonul a munkaterületre      x  

Falfelületek előkészítése x x    x  

Munka megkezdésének és 

végzésének feltételei 
x     x  

Munkabiztonsági és 

balesetvédelmi előírások 
   x    

Anyagszükségletet számítás 

(szakszámítás) 
x x x   x x 

Színezőanyagok x     x  

A munkavédelmi, 

biztonságtechnikai, tűz- és 

környezetvédelmi szabályok 

x     x  

Kéziszerszámos, gépi 

felületcsiszolás 
x     x  
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Az anyagszállítás és tárolás 

általános ismerete 
x     x  

Alapfelületek anyagai x x    x  

Alapfelületek fajtái x x    x  

Falfelületek kiegyenlítése 

csiszolással, gletteléssel 
x x    x  

Alapozás (impregnálás) x x    x  

Meszes glett, mészfestés x x    x  

Hengerezés x      x 

Díszítő sorminta, sablon x      x 

Színezőanyagok x      x 

Diszperziós glettek, műgyanta 

kötőanyagú festékek 
x      x 

Struktúra képzés x     x x 

Vékonyvakolat 

bevonatrendszerek 
x     x x 

Díszítő elemek x      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Létra használata x     x x 

Anyagokat, szerszámokat 

szakszerűen használ 
x     x x 

Kéziszerszámok használata x     x x 

Festőipari gépek használata x     x x 

Egyéni és kollektív 

munkavédelmi eszközök 

használata 

x x   x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Kézügyesség   x   x x 

Pontosság x x x x x x x 

Állóképesség      x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kompromisszumkészség      x x 

Konfliktusmegoldó készség      x x 

Kapcsolatfenntartó készség      x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Áttekintő képesség x x x x x x x 

Kreativitás, ötletgazdagság   x   x x 
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6.  Falfelület festése, díszítése tantárgy  216 óra 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló legyen képes a lakó- és középületek falfelületeinek a megrendelő által 

igényelt bevonatrendszerrel történő kialakítására a felületvédelmi és higiéniai 

előírások betartásával. Ismerje a színhasználat nyújtotta téralakítási lehetőségeket, 

valamint a különféle díszítési technikákat és eljárásokat.  

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

6.3 Témakörök 

 

6.3.1. Festési technológiák, anyagok szakmai ismerete  56 

óra  

Alapfelület vizsgálatának ismerete különböző módszerekkel (műszeres, 

mechanikus, laboratóriumi) 

Felület előkészítés, portalanítás, takarás 

Hézagoló anyagok, hézagerősítő szalagok és felületkiegyenlítők típusai és 

alkalmazási területei 

Élvédők típusai, alkalmazási feltételei 

A falfestés során használatos szerszámok, műszerek és gépek működése, azok 

szakszerű használata, festékszórás 

Felületkezelés, már festett felületek átfestése, mennyezetfestés, falfelületek 

festése 

Festékszórás, bio festés, számítógépes színkeverés 

A festék felhordásának módjai, ecsettel, koronggal, hengerrel, egyéb korszerű 

festékszóró berendezéssel 

Anyagszámítás tervből, költségvetésből 

Felhasznált alapanyagok fajtái 

Kivitelezés lépései, munkafázisok megtervezése, figyelemmel a technológiai 

szünetekre 

Kül- és beltéri alapvakolatok felületének, javításuk anyagainak ismerete  

Különböző kötőanyagú és struktúrájú festékek ismerete 

Homlokzatfestés különböző vékonyvakolattal, szilikát festékkel 

Lábazatfestés különböző vékonyvakolattal, szilikát festékkel 

Pigmentek fajtái, alkalmazási területe, szakszerű használatuk ismerete 

Munka- és balesetvédelmi ismeretek 

 

6.3.2. Festési munkálatok anyag- és gyártásismerete 56 óra 

Anyagok fizikai, kémiai tulajdonságainak megismerése, kötőanyag, pigment, 
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oldószer, töltőanyagok, adalékanyagok.  A kötőanyag funkciója, filmképzés, 

tapadást, fényesség, keménység, rugalmasság és tartósság. 

Pigment, szín színerő, színtartósság, fedőképesség 

Adalékanyagok; száradási időt növelik, szárítók katalizátorok, bőrösödés 

megelőzése, kráterképződés, habzás, tárolhatóság 

Kötőanyagok csoportosítása különböző szempontok szerint (pl. száradási, 

kötési ciklus) 

Felület előkezelő, előkészítő anyagok csoportosítása a felhordandó felület 

szerint, különös tekintettel a vizes bázisú és környezetkímélő biofestékekre.  

Felület hibáinak javítására szolgáló anyagok felhordási technikájának 

megismerése, anyagok egymásra hatása (masszák, glettek, gipszek) 

Pigmentek, színezőanyagok csoportosítása 

Festékek gyártási ismerete, tömítő és felületkiegyenlítő anyagok alkalmazási 

területének megismerése, műemléképületek korhű színreprodukciója 

megvalósításának, technikáinak tanulmányozása 

Töltő, adalékanyagok alkalmazási területének megismerése 

Festékek tulajdonságai, alapozás igény, faltakarás 

Kész bevonatrendszerek rétegrendjének kapcsolatai 

 

6.3.3. Díszítőmunkák, színelmélet, szakrajz  56 

óra  

Szakrajzi feladatok, színdinamikai feladatok, mintázatok, szerkesztések 

Színelmélet (téralakító, pszichológiai hatások, lélektani hatások, hőelnyelő 

abszorbciós jelenség), a festés körülményei, hőmérséklet, páratartalom, 

szélmozgás figyelembevételével 

Színdinamika, színek tudatos tervezésének ismerete, különböző színek 

keverésének technikája, a keverés lehetőségei adott gyártón belül, 

Színharmónia, szín-diszharmonia ismerete, alkalmazása 

Modern díszítési technikák alkalmazásának ismerete 

Egyszerű és különleges díszítőmunkák technikáinak ismerete 

Modern díszítőanyagok használatának ismerete, díszítő adalékok alkalmazása 

Határoló- és díszítővonalozás, sablonálás készítésének ismerete 

Mintanyomó hengerezés készítésének ismerete, dörzsöléses díszítő technika 

Speciális rusztikus, antikolt festési technikák 

Egyéni színek keverése számítógépes technikával 

Egyszerű díszítőelemek kül- és beltéri felhelyezésének ismerete 

Egyszerű faerezet utánzat festésének ismerete 

Homlokzat színezésének megtervezése 

Fröcskölés, durva színfröcskölés készítésének anyagai, lépései 

 

6.3.4. Szakszámítás  48 

óra  

http://www.colorland.hu/d_festes.html


 

633 

 

A festékek és járulékos anyagok mennyiségének tervezése, meghatározása 

Szükséges anyagnormák ismerete, alkalmazása a mennyiségi kiírás 

elkészítésekor 

Szükséges időnormák ismerete, száradási idő ismerete, az egyes felületekre 

vonatkozó szükséges időmennyiség meghatározása, időterv készítés 

Munkavégzéshez szükséges eszközök, gépek, munkaerő felmérésének ismerete 

A festés fázisainak megtervezése, anyagszükséglet megtervezése, időráfordítás 

igényének kalkulálása 

Anyagmennyiség számításának ismerete tervdokumentáció alapján 

figyelemmel az egyes felhordási technikák eltérő anyagigényére 

Felmérés helyszínen, festék kalkulátor használata, a festék kiadósság 

mértékének figyelembevétele, takaróképesség, rétegszám 

Ár-értékarány, mint figyelembe vehető egyik tényező, fedőképesség, kiadósság, 

rétegszám, mint fontos fegyelembe veendő tényező, a felület 

szívóképességének, nedvességelnyelő képességének figyelembevétele, korábbi 

festés fedésének igénye 

Árajánlat készítése, aktuális festékárak, kalkulációhoz szükséges 

paramétereinek beszerzése 

 

a. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

Építési terület 

 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. megbeszélés   x - 

1.4. vita  x  - 

1.5. szemléltetés   x - 

1.6. projekt  x  - 

1.7. házi feladat x   - 
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6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x   - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x   - 

3.3. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
  x - 

3.4. Utólagos szóbeli beszámoló x   - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

4.2. Csoportos versenyjáték  x  - 
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6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

7. Falfelület festésének, díszítésének gyakorlata tantárgy 648 óra 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a falfelületek festése és díszítése során alkalmazott anyagok, 

eszközök és szerszámok balesetmentes, szakszerű használatát. Az elméletben 

tanult tananyagok begyakorlása képesség, készség, jártasság szinten. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

7.3. Témakörök 

 

7.3.1. Alapfelületek vizsgálata, bevonatrendszerek elemzése 216 óra 

Felületvizsgálat szemrevételezéssel, műszerekkel, mechanikus úton 

Alapfelület anyagának meghatározása és minőségének felmérése 

Anyagok egymásra gyakorolt hatásának ismerete 

Felújítandó vagy új bevonatrendszerek vizsgálata, minősítése 

Bevonatrendszerek, összetétel szerinti vizsgálata; Eredet szerint, vegyi 

összetétel-, keverhetőség szempontjából, felhasználhatóság, egészségkárósítás 

szempontjából, litersúly szerint 

A bevonatrendszerek vizsgálata tesztelése, egy éven keresztül tartó 

megfigyelés, szabvány körülmények között való tárolás, szabad ég alatti 

változások megfigyelése, meteorológiai terheléssel szemben való ellenállása, 

fagynak és napsütésnek kitett rendszer 

Ez megfelel egy, legalább öt éven át tartó, normál körülmények között kitett 

időjárás viszontagságainak 

Ezután a bevont próbatesteket, a legkülönbözőbb kritériumok szerint vizsgálják 

Vizsgálatok eredményeiről írásos feljegyzés készítése  

A vizsgált kritériumok: idő és fényállóság, savállóság lúgállóság, mészállóság,l 

fedőképesség, színező képesség, oldhatóság, kiadósság, minél nagyobb a 

pigment és a kötőanyag, illetve levegő közötti törésmutató eltérése, annál 

nagyobb általában a fedőképesség 

 

7.3.2. Festés készítése különböző felületeken, különböző anyagokkal  216 óra 

Festendő felületek fajtái ; anyaguk szerint, felületük szerint, időjárásnak való 
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kitettségük szerint, extrém körülményeknek való esetleges kitettség szerint 

Alapozás alkalmazása anyaguk szerint 

Alapozás alkalmazása felületi tulajdonságok szerint 

Alapozás alkalmazása időjárásnak való kitettségük szerint 

Anyagszámítás készítése tervből, költségvetésből 

Felhasznált alapanyagok fajtái 

Falfelületek kiegyenlítése csiszolással, és különböző glettanyagokkal 

Alapozás (impregnálás)  

Kijelölés, határoló vonalak kicsapása  

Meszes glett, mészfestés  

Diszperziós glettek, műgyanta kötőanyagú festékek  

Különböző kötőanyagú festékek felhordása, festési technológiája  

Homlokzatok előkészítése, előkezelése, festése  

Színezőanyagok alkalmazása kültéri vagy beltéri alkalmazása 

Strukturált felületek kialakítása különböző technikákkal, és eszközökkel 

Vékonyvakolati bevonatrendszerek készítése kültéri alkalmazás,  

Vékonyvakolati bevonatrendszerek készítése beltéri alkalmazás, 

Speciális bevonatok készítése  

Munka- és balesetvédelmi ismeretek 

Anyagtárolás és szállítás 

Kivitelezés lépései 

 

7.3.3. Különleges festési technikák, díszítések 216 óra 

Megfelelő alapfelület előkészítése, előkezelése díszítéshez 

Díszítőelemek (polisztirol, gipszlécek, rozetták) felhelyezése 

Díszítendő felületek kijelölése, kicsapása 

Díszítőanyag előkészítés, próbafestés készítése  

Hengerezés gyakorlása  

Vonalazás gyakorlása  

Fröcskölés gyakorlása  

Tamponálás gyakorlása  

Fallazúrozás gyakorlása  

Strukturált felületek kialakítása, díszítése (masszamunka)  

Díszítő sorminta, sablon alkalmazása  

Modern díszítések bemutatása  

Különleges díszítési munkák bemutatása  

Modern díszítési technikák alkalmazásának ismerete 

Egyszerű és különleges díszítőmunkák technikáinak ismerete 

Modern díszítőanyagok használatának ismerete, díszítő adalékok alkalmazása 

Határoló- és díszítővonalozás, sablonálás készítésének ismerete 

Mintanyomó hengerezés készítésének ismerete, dörzsöléses díszítő technika 

Speciális rusztikus, antikolt festési technikák 

http://www.colorland.hu/d_festes.html
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Egyéni színek keverése számítógépes technikával 

Egyszerű díszítőelemek kül- és beltéri felhelyezésének ismerete 

Egyszerű faerezet utánzat festésének ismerete 

Homlokzat színezésének megtervezése 

Fröcskölés, durva színfröcskölés készítésének anyagai, lépései 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

Építési terület 

 

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. megbeszélés   x - 

1.4. vita  x  - 

1.5. szemléltetés   x - 

1.6. projekt  x  - 

1.7. házi feladat x   - 

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 
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1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x   - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x   - 

3.3. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
  x - 

3.4. Utólagos szóbeli beszámoló x   - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

4.2. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

 

10103-12 azonosító számú 

 

Mázolási munkák fa-, fal-, fém  

 

és speciális felületeken 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10103-12 azonosító számú, Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális felületeken 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök 

oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10103-12 

Mázolási munkák fa-, fal-, 

fém és speciális felületeken 

Mázolás Mázolás technológiája 
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ü
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FELADATOK 

Felületvizsgálatot, feltárást, 

felületdiagnosztikát végez, 

kül- és beltérben 

x   x x  x 

Meglévő bevonat 

rétegrendjének felépítését 

vizsgálja az eredményeket 

írásos feljegyzésben 

dokumentálja 

x   x x  x 

Szakmai javaslatot ad 

felújítandó felület 

minősítéséről 

x   x x  x 

Felvonul a munkaterületre a 

szükséges gépekkel, 

szerszámokkal, eszközökkel 

 x    x x 

Nem festendő felületek 

megóvása (takarással, 

maszkolással, ragasztással, 

leszereléssel) 

     x  

Vizsgálatok eredménye 

függvényében a felületet 

előkezeli, kül- és beltérben 

  x x  x x 

Megállapítja a megfelelő 

technika, anyag használatát 
 x x x  x x 

Az előkészítés 

anyagszükségletét felméri 

rajzról, és helyszínen 

 x    x x 

Építőelemek, burkolóelemek 

illesztését szakszerűen javítja 
 x x x  x  
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Választott technikának 

megfelelő alapozást 

(impregnálást, beeresztést) 

végez 

 x x x  x x 

Kézi, gépi csiszolással 

finomítja a felületet 
  x x  x x 

Portalanítja, tisztítja az 

előkészített felületet 
 x    x x 

Anyagfelhasználásnál 

figyelembe veszi a 

környezetszennyező 

tényezőket 

 x x x  x x 

Szükség szerint utójavítást 

végez 
 x    x x 

Színezés esetén beállítja a 

szükség színárnyalatot, 

konzisztenciát, próbafestést 

végez 

 x x x  x x 

Közbenső réteget hord fel  x    x x 

Szükség szerint finomjavítást 

végez 
 x    x x 

Fedőréteget hord fel  x    x x 

Különféle anyagokkal, mázol; 

kül - és belterületen egyaránt  
 x    x x 

Technológiának megfelelő 

díszítést végez 
 x    x x 

Betartja a munkavédelmi, 

biztonságtechnikai, tűz- és 

környezetvédelmi előírásokat 

 x  x  x x 

Elvégzi a szükséges 

utómunkálatokat (szerszám-, 

eszköztakarítás, 

munkaterület takarítása, 

anyagtárolás, 

hulladékkezelés) 

 x    x x 

Elvégzi a befejező 

munkálatokat, 

munkaterületet átad 

 x    x x 

SZAKMAI ISMERETEK  

Munka megkezdésének és 

végzésének feltételei 
 x    x x 

Munka és környezetvédelmi 

előírások 
 x x x  x x 

Anyagszükséglet  x    x x 

Felületek vizsgálata x   x x x x 

Felületek előkészítése, 

előkezelése 
 x    x x 
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Felületpótló, kiegyenlítő 

anyagok 
 x x x  x x 

Közbensőbevonatok típusai, 

felhasználásuk 
 x x x  x x 

Fedőbevonatok típusai, 

felhasználásuk 
 x x   x x 

Az anyagszállítás és tárolás 

általános szabályai 
 x  x  x x 

Alapfelületek anyagai x   x x   

Alapfelületek fajtái x   x x   

Felülettisztítás eszközei és 

módjai 
 x x x  x x 

Bevonati, mázoló anyagok 

csoportosítása 
 x x x  x x 

Speciális bevonatok anyagai  x x x  x x 

Mázolási technológiák  x    x x 

Felületalakító, tapadásjavító 

anyagok 
 x x x  x x 

Gépi, kéziszerszámos 

felületcsiszolás 
 x x x  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Létra használata  x    x x 

Gépek, kéziszerszámok 

használata 
 x    x x 

Szakmai nyelvű írott és 

hallott szöveg megértése 
 x    x x 

Építészeti tervrajz olvasása, 

értelmezése 
 x    x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Kézügyesség           x x 

Szervezőkészség      x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Kapcsolatteremtő készség x x x x x x x 

Kompromisszumkészség x x x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Áttekintő képesség x x x x x x x 

Rendszerező képesség x x x x x x x 
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8. Mázolás tantárgy 330 óra 

 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

A mázolás céljának, szerepének megismerése. 

A szerkezeti elemek védő, díszítő, védő-díszítő és jelölő bevonatrendszerekkel 

történő ellátásának elméleti elsajátítása, a különböző bevonatrendszerek 

esztétikai, higiéniai, védelemi funkcióinak megismerése. 

A mázolóanyagok nyersanyagainak és előállításának, valamint a mázolási 

technológiák folyamatainak elsajátítása. 

A mázolómunkák anyagainak, segédanyagainak, szerszámainak, eszközeinek és 

gépeinek, valamint a biztonságos munkavégzés feltételeinek a megismerése.   

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

8.3. Témakörök 

 

8.3.1. Alapfelületek vizsgálata 72 óra 

Alapfelület vizsgálatának ismerete különböző módszerekkel (műszeres, 

mechanikus, laboratóriumi). 

Alapfelületek fizikai- kémiai tulajdonságainak meghatározása. 

Felújítandó és új felület vizsgálata műszerekkel, mechanikusan. 

Alapfelületek korróziójának meghatározása, felmérése, megfelelő kezelőanyag 

kiválasztása, korrózió mélységének vizsgálata. 

Alapfelület porózusságának, nedvszívó–tapadó képességének vizsgálata 

különböző technikai berendezésekkel. 

Alapfelület tisztítás segédanyagainak, eszközeinek ismerete, mechanikus és 

elektromos készülékek. 

Alapfelület tisztasági fokozatának megállapítása műszerekkel is. 

Különböző bevonatrendszerek vizsgálati módja (fogadóképes, vagy 

eltávolítandó) 

Különböző alapfelületek mázolóanyagainak ismerete, kémiai összetétele, 

egészségre károsan ható anyagok kiszűrése. 

Felhasznált alapanyagok fajtái, előnyt élveznek az egészségre ártalmatlan 

anyagok. 

Rétegrend felépítés ismerete, anyagok összeférhetősége. 

Felújítandó felület előkészítés, előkezelés módszerei különböző felületeken 

Alapozás, impregnálás, felületkellősítés, tapadásjavítás módjai 

Speciális felületek mázolásának előkészítése 
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8.3.2.Mázolás technológiája, szakszámítása 90 óra 

Mázolás fogalma, és célja 

Kivitelezés lépéseinek kidolgozása. 

Felület előkezelése, előkészítése, anyagainak, szerszámainak ismerete. 

Fémfelületek tisztasági fokozatai, szennyeződések (oxidációk, zsírok) 

eltávolításának módjai. 

Mázolás szerszámainak, eszközeinek, gépeinek, segédüzemeinek ismerete. 

Felület megmunkálás, felületalakítás kézi és gépi eszközeinek ismerete 

(csiszolóanyagok csoportosítása), gépek karbantartási munkálatainak elvégzése. 

Egyenetlenségek javítása, javítóanyagok (tapasztok) csoportosításának ismerete 

Mázolóanyag felhordásának módjai (ecsetelés, hengerelés, szórás 

(elektrosztatikus), mártás (elektroforetikus) 

Anyagtárolás és szállítás, különös tekintettel a robbanásveszélyes anyagok 

elkülönítésére. 

Közbenső réteg felhordása a bevonatrendszerbe és szerepének ismerete  

Fedőréteg felhordása a bevonatrendszerbe és szerepének ismerete  

Magas minőségű mázolás készítésének technológiái (különleges mázolás) 

Mázolás díszítésének anyagai, módjai és technológiái 

Mázolás anyag- és időnorma ismerete, szakszámítása 

Munka- és balesetvédelmi előírások ismerete 

 

8.3.3.Mázolóanyagok, segédanyagok 90 óra 

Mázolóanyagok pigmentjeinek csoportosítása 

Pácok, lazúrok, lakkok technológiája, anyagainak csoportosítása 

Speciális mázolás anyagai, velük szemben támasztott követelmények (korrózió 

gátló, tűz gátló bevonatok, sav-lúgálló bevonatok, higiéniai bevonatok) 

Mázolóanyagok csoportosítása kötőanyaguk, oldószerük, tulajdonságaik 

alapján 

Alapozó réteg szerepe a bevonatrendszerben 

Mázolóanyag viszkozitása, konzisztenciája, tixotropiája, fedőképessége, 

kialakított filmréteg vastagsága és tulajdonsága Oldó- és hígítószerek fajtái, 

tulajdonságainak ismerete 

Adalékanyagok fajtái, csoportosítása 

Mázolóanyagok csoportosítása, tulajdonságai (egy-, többkomponensű anyagok) 

Kittek és tapaszok fogalma, összetétele, gyártástechnológiája, tulajdonságaik 

Gyanták, műgyanták csoportosítása, gyártástechnológiájának ismerete 

Filmképzők és kötőanyagok csoportosítása, ismerete 

Pigmentek csoportosítása, összetétele, gyártásismerete 

Olajok, kencék fogalma, csoportosítása 

Gyanták, műgyanták csoportosítása, gyártástechnológiája 

Lakkok fajtái, csoportosításuk 

Pácok, lazúrok, viaszok csoportosítása 
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Zománcok csoportosítása, tulajdonságaik, összetételük alapján 

Polírozó, fényesítő szerek ismerete 

 

8.3.4.Mázolás anyagának, segédanyagának anyagismerete 

 

 78 óra 

Mázolóanyagok összetétele, nyersanyaga 

Mázolóanyagokkal szemben támasztott követelmények ismerete 

Kész bevonatrendszerrel szemben támasztott követelmények ismerete 

Mázolómunka segédanyagainak csoportosítása 

Csiszolóanyagok felépítése, összetétele, gyártástechnológiájának ismerete 

Felület passziváló, átalakító, közömbösítő, zsírtalanító, anyagok ismerete 

Maró és festékeltávolító anyagok ismerete, használatának szabályai 

Fehérítő, halványító anyagok ismerete 

Preventív anyagok (gombaölő, favédőszerek, korrózió gátlók, lángmentesítő, 

speciális anyagok) ismerete 

Kittek, és tapaszok fogalma, összetétele, gyártástechnológiája, tulajdonságaik 

Pórustöltő, pórustömítő anyagok ismerete 

Tapadásjavító, kellősítő anyagok ismerete, használata 

Adalékanyagok (terülés javító, habzásgátló, száradásgyorsítók, anti-szilikonok, 

mattitó szerek) ismerete 

Mázolóanyagok fizikai, kémiai tulajdonságainak ismerete 

Filmképzők, és kötőanyagok csoportosítása, ismerete 

Pigmentek csoportosítása, összetétele, gyártásismerete 

Töltőanyagok fajtái, tulajdonságainak ismerete 

Oldó- és hígítószerek fajtái, tulajdonságainak ismerete 

Adalékanyagok fajtái, csoportosítása 

Mázolóanyagok csoportosítása, tulajdonságai (egy-, többkomponensű anyagok) 

Kittek és tapaszok fogalma, összetétele, gyártástechnológiája, tulajdonságaik 

Gyanták, műgyanták csoportosítása, gyártástechnológiájának ismerete 

Filmképzők és kötőanyagok csoportosítása, ismerete 

Pigmentek csoportosítása, összetétele, gyártásismerete 

Olajok, kencék fogalma, csoportosítása 

Gyanták, műgyanták csoportosítása, gyártástechnológiája 

Lakkok fajtái, csoportosításuk 

Pácok, lazúrok, viaszok csoportosítása 

Zománcok csoportosítása, tulajdonságaik, összetételük alapján 

Polírozó, fényesítő szerek ismerete 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

Építési terület 
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8.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. megbeszélés   x - 

1.4. vita  x  - 

1.5. szemléltetés   x - 

1.6. projekt  x  - 

1.7. házi feladat x   - 

 

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   - 
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2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x   - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x   - 

3.3. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
  x - 

3.4. Utólagos szóbeli beszámoló x   - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

4.2. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

8.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

33. Mázolás technológiája tantárgy 840 óra 

 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

A mázolási munkák megismertetése, szerszámainak, eszközeinek, gépeinek 

bemutatása, szakszerű alkalmazásuk gyakorlása. Mázolás díszítéseinek 

elsajátítása, különleges, magas minőségű mázolás készítése. 

 

9.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

9.3. Témakörök  

 

9.3.1. Alapfelület vizsgálat a bevonatrendszer elemzése 280 óra  

Felületdiagnosztika, alapfelület meghatározása 

Műszeres és mechanikus vizsgálat szabályai 

Felújítandó felület vizsgálata, véleményezésének ismerete   

Az alkalmazandó bevonatrendszer felépítésének ismerete 

Felületvizsgálat szemrevételezéssel, műszerekkel, mechanikus úton 

Alapfelület anyagának meghatározása és minőségének felmérése 

Anyagok egymásra gyakorolt hatásának ismerete 

Felújítandó vagy új bevonatrendszerek vizsgálata, minősítése 
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Bevonatrendszerek vizsgálata összetétel szerinti, eredet szerint, vegyi összetétel 

és keverhetőség szempontjából, felhasználhatóság, egészségkárosítás 

szempontjából, illetve litersúly szerint. 

A bevonatrendszerek vizsgálata tesztelése, egy éven keresztül tartó 

megfigyelés, szabvány körülmények között való tárolás, szabad ég alatti 

változások megfigyelése, meteorológiai terheléssel szemben való ellenállása, 

fagynak és napsütésnek kitett rendszer. Ez megfelel egy, legalább öt éven át 

tartó, normál körülmények között kitett időjárás viszontagságainak. Ezután a 

bevont próbatesteket, a legkülönbözőbb kritériumok szerint vizsgálják. A 

vizsgálatok eredményeiről írásos feljegyzés készítése.  

 

9.3.2.Mázolás készítése különböző felületeken 280 óra 

Mázolás szerszámainak, eszközeinek, gépeinek bemutatása 

Mázolóanyagok csoportosítása, raktározásának előírásai 

Felhasznált alapanyagok fajtái 

Felület előkészítés, előkezelés gyakorlata  

Vizsgálatok függvényében a régi bevonat eltávolítása, mechanikai, kémiai, úton 

(csiszolás, égetés, maratás, gépek)  

Csiszolóanyagok használata  

Javítóanyagok (kittek, tapaszok) használata (1K, 2K)  

Mázolóanyagok konzisztenciájának, bedolgozhatóságának beállítása, 

hígítószerek használata  

Alapfelület függvényében alapozás, impregnálás, beeresztés készítése  

Mázolóanyagok színezésének gyakorlata, színkeverési ismeretek (összeadó, 

kivonó)  

Mázolás készítésének gyakorolása  

Speciális felületek mázolása (műanyag, üveg, alumínium, réz) 

Pácolás készítése  

Lazúrozás készítése 

Lakkozás készítése  

Különleges kivitelű mázolás készítése (becsiszolt, lakkcsiszolt mázolás)  

Szakszámítási gyakorlatok  

Utómunkálatok elvégzése  

Vonatkozó munkavédelmi előírások ismertetése  

Festendő felületek fajtái; anyaguk szerint, felületük szerint, időjárásnak való 

kitettségük szerint, extrém körülményeknek való esetleges kitettség szerint. 

Alapozás alkalmazása anyaguk szerint. Alapozás alkalmazása felületi 

tulajdonságok szerint. Alapozás alkalmazása időjárásnak való kitettségük 

szerint, 

Anyagszámítás készítése tervből, költségvetésből 

Felhasznált alapanyagok fajtái 

Falfelületek kiegyenlítése csiszolással, és különböző glettanyagokkal 
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Alapozás (impregnálás)  

Különböző kötőanyagú festékek felhordása, festési technológiája  

Színezőanyagok alkalmazása kültéri vagy beltéri alkalmazása 

Speciális bevonatok készítése  

Munka- és balesetvédelmi ismeretek 

Anyagtárolás és szállítás 

Kivitelezés lépései 

 

9.3.3. Mázolt felületek felújítása 280 óra 

Mázolt felületek osztályozása, fa- vagy fémszerkezetek, felületek felújítása, 

épület alkotóelem, faburkolat, faajtó, faablakok, bútorok felújítása, különleges 

nagy értékű antik bútorok felújítása  

Meglévő, sérült, vagy avult festék eltávolítása maró vegyszerrel, kromofág 

szerepe a felújításban, festék leégetése , citlingelés, festék eltávolítása, apróbb 

bútor vagy nyílászáró elemek áztatásos eljárással történő megtisztítása a régi 

máztól.  

Csiszolás, csiszoló-, dörzspapír szerepe, csiszolóvászon fajtái, szemcseméret 

szerinti osztályozása, a megtisztított elemek kezelése, ápolása, alapozása.  

Faburkolatok, nyílászárók, bútorok, pácolása, vagy alapozó festése Csiszolások, 

pácolások, egymást váltó ciklusai, pácolás vagy fedő mázolás.  

A vegyszerek kezelése, biztonságos tárolása, védőfelszerelés alkalmazása a 

gyakorlati munka során, balesetvédelmi rendelkezések megismertetése, 

balesetvédelmi rendelkezések maradéktalan betartása és betartatása, megfelelő 

munkakörnyezet biztosítása, szellőztetés fontossága, frissen mázolt felületek 

védelme, oldószerek, festékek fajtái, a felújítás eszközei, oldószer felhordása 

ecsettel, hengerrel.  

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

Építési terület 

 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. megbeszélés   x - 

1.4. vita  x  - 
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1.5. szemléltetés   x - 

1.6. projekt  x  - 

1.7. házi feladat x   - 

 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x   - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x   - 

3.3. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
  x - 

3.4. Utólagos szóbeli beszámoló x   - 

4. Csoportos munkaformák körében     
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4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

4.2. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

 

10105-12 azonosító számú 

 

Tapétázási munkák 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10105-12 azonosító számú, Tapétázási munkák megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10105-12 

Tapétázási munkák 

Tapétázási munkák  
Tapétázási munkák 

gyakorlata 

T
ap

ét
áz

ás
 m

ű
v

el
et

i 

so
rr

en
d

je
, e

sz
k

ö
ze

i,
 

sz
er

sz
ám
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, g
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D
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h
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o
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g
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k

 

S
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k
sz

ám
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A
n

y
ag
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m
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et

  

T
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ét
ák
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o
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o
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o
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y
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el
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R
ag
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zt

ó
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y
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o
k

 

al
k

al
m

az
ás

a
 

T
ap

ét
áz

ás
, d

ís
zí

té
s 

 

FELADATOK 

Felületvizsgálatot, feltárást, 

felületdiagnosztikát végez 
x   x  x   

Meglévő bevonat 

rétegrendjének felépítését 

vizsgálja 

x   x  x   

Az eredményeket írásos 

feljegyzésben dokumentálja 
x   x  x   

Szakmai javaslatot ad 

felújítandó felület 

minősítéséről 

x   x  x   

Anyagszükségletek 

meghatározása tervrajzról, 

és helyszínen 

  x  x   x 

Vizsgálatok eredménye 

függvényében a felületet 

előkezeli 

x   x x x   

Megállapítja a megfelelő 

technika, anyag használatát 
x   x x x   

Építőelemek, burkolóelemek 

illesztését szakszerűen 

javítja 

x   x x x   

Választott technikának 

megfelelő alapozást 

(impregnálást) végez 

x   x x x   

Alapvakolat felületét javítja x    x x   

Szükség szerint sarkok, 

nyílászárók káváinak éleit 

erősíti, élvédővel 

x    x x   

Különböző glettanyaggal 

simítja a felületet 
x    x x   

Alapfelületet erősítősávval 

erősíti 
x    x x   

Kézi, gépi csiszolással 

finomítja a felületet 
x     x   
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Elvégzi a tapétázás 

előkészítő munkálatait 
x    x x   

Makulatúráz x    x   x 

Ragasztót kever, előkészít, 

próbaragasztás végez 
x   x x   x 

Tapétát méretre vág x    x   x 

Tapétát ragaszt x    x  x x 

Lesimítja a tapétát x      x x 

Szükség szerin utómunkát 

végez 
x       x 

Díszítést végez  x   x   x 

Befejező munkálatokat 

elvégez 
x x     x x 

Tapéta felújítást (tisztítás), 

végez 
x x  x x  x x 

Betartja a munkavédelmi, 

biztonságtechnikai, tűz- és 

környezetvédelmi 

előírásokat 

x   x    x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Munka megkezdés, végzés, 

befejezés feltételei 
x       x 

Munkabiztonsági és 

egészségvédelmi előírások 
x       x 

Felületek fajtái, előkészítése x x  x x x x x 

Szervetlen és szerves 

kötőanyagok 
x   x   x  

Tapéták típusai, 

tulajdonságai 
x x  x  x x x 

Az anyagszállítás és tárolás 

általános szabályai 
x       x 

Adalékanyagok, 

segédanyagok 
x x  x x x x x 

Tapétázás díszítőelemei x x      x 

Vonatkozó környezet-, 

egészségvédelmi előírások 

szabályok 
x       x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Létra használata x       x 

Kéziszerszámok, 

segédeszközök használata 
x       x 

Festőipari, tapétázási gépek 

használata 
x       x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Kézügyesség        x 

Pontosság x  x   x  x 

Állóképesség        x 
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kompromisszumkészség x x x x x x x x 

Konfliktusmegoldó készség x x x x x x x x 

Kapcsolatfenntartó készség x x x x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Áttekintő képesség x x x x x x x x 

Kreativitás, ötletgazdagság  x      x 
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34. Tapétázási munkák tantárgy   204 óra 

 

10.1.A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a tapétázás célját, a különböző anyagú felületek esztétikai és 

felületvédelmi célból történő bevonását. Ismerje meg, hogy a speciális tapéták 

alkalmazásával hőszigetelő, ütésálló, erősítő, mosható, dörzsölhető felületeket 

hozhatunk létre. A tantárgy célja a tapétázási műveletek megismertetése, 

díszítések bemutatása. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

10.3. Témakörök 

 

10.3.1.Tapétázás műveleti sorrendje, eszközei, szerszámai, gépei  48 óra 

Alapfelület vizsgálatának ismerete különböző módszerekkel (műszeres, 

mechanikus, laboratóriumi) 

Hézagoló anyagok, hézagerősítő szalagok és felületkiegyenlítők típusai és 

alkalmazási területei 

Élvédők típusai, alkalmazási feltételei 

A tapétázási munkák során használatos szerszámok, műszerek és gépek 

működése, azok szakszerű használata 

Felületkezelés 

Anyagszámítás tervből, költségvetésből 

Felhasznált alapanyagok fajtái 

Munka és balesetvédelmi ismeretek 

Kivitelezés lépései 

Vizsgálatok eredményétől függően a felület semlegesítése, szilárdítása, 

fogadóképes felület kialakításának lépései 

Felület hiányosságainak pótlásának módjai 

Tapétázás előkészítő munkálatainak ismertetése 

Tapéták csoportosítása korok, stílusok, anyaguk, fajtájuk, súlyuk szerint 

Tapétákon alkalmazott piktogramok ismertetése 

Tapétázás műveleti sorrendjének ismertetése a tapéta anyagától függően 

Tapétázás anyagainak, segédanyagainak ismertetése (felületerősítők, ragasztók, 

adalékanyagok, segédszerkezetek) 

Tapétázási munkák díszítésének anyagai, lehetőségei 

Tapéta felújítás, javítás, tisztítás műveletei 
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10.3.2.Díszítési technológiák 42 óra 

Díszítő anyagok ismertetése 

Díszítő anyagok csoportosítása 

Díszítések műveleti sorrendje 

Tapéta stílusának megfelelő díszítések alkalmazása 

Díszítőelemek (polisztirol, gipszlécek, rozetták) felhelyezése 

Díszítendő felületek kijelölése, kicsapása 

Díszítőanyag előkészítés, próbafestés készítése  

Vonalazás gyakorlása  

Díszítő sorminta, sablon alkalmazása  

Modern díszítések bemutatása  

Különleges díszítési munkák bemutatása  

Modern díszítési technikák alkalmazásának ismerete, 

Egyszerű és különleges díszítőmunkák technikáinak ismerete,  

Modern díszítőanyagok használatának ismerete, díszítő adalékok alkalmazása 

Határoló- és díszítővonalozás, sablonálás készítésének ismerete  

Egyszerű díszítőelemek kül- és beltéri felhelyezésének ismerete  

Szakrajzi feladatok, színdinamikai feladatok, mintázatok, szerkesztések 

Színelmélet (téralakító, pszichológiai hatások, lélektani hatások, hőelnyelő 

abszorbciós jelenség), a festés körülményei, hőmérséklet, páratartalom, 

szélmozgás figyelembevételével 

Színdinamika, színek tudatos tervezésének ismerete, különböző színek 

keverésének 

 

10.3.3.Szakszámítás 42 óra 

Tapétázandó felület nagyságának meghatározása tervalapján vagy felmérés útján 

Felület előkészítés, előkészítéséhez szükséges anyagok kiszámítása 

Szükséges segédanyagok meghatározása (makulatúra, ragasztó) 

Tapétázási munkák időnormájának megismerése 

Tapétázási munkák anyagnormáinak ismerete 

A tapéta és járulékos anyagok mennyiségének tervezése, meghatározása 

Szükséges anyagnormák ismerete, alkalmazása a mennyiségi kiírás 

elkészítésekor 

Szükséges időnormák ismerete, száradási idő ismerete, az egyes felületekre 

vonatkozó szükséges időmennyiség meghatározása, időterv készítés 

Munkavégzéshez szükséges eszközök, gépek, munkaerő felmérésének ismerete 

A tapétázás fázisainak megtervezése, anyagszükséglet megtervezése, 

időráfordítás igényének kalkulálása. 

Anyagmennyiség számításának ismerete tervdokumentáció alapján figyelemmel 

az egyes felhordási technikák eltérő anyagigényére. 

Felmérés helyszínen, tapéta kalkulátor használata, a festék „kiadósságának” 

mértékének figyelembevétele  
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Árajánlat készítése, aktuális festékárak, kalkulációhoz szükséges paramétereinek 

beszerzése 

 

10.3.4.Anyagismeret 42 óra 

Alapfelület vizsgálatának ismerete különböző módszerekkel (műszeres, 

mechanikus, laboratóriumi)  

Felület előkészítés, portalanítás, takarás 

Hézagoló anyagok, hézagerősítő szalagok és felületkiegyenlítők típusai és 

alkalmazási területei 

Élvédők típusai, alkalmazási feltételei 

A tapétázás során használatos szerszámok, műszerek és gépek működése, azok 

szakszerű használata 

Tapéták nyersanyaga, összetételének laboratóriumi vizsgálata 

Tapéták vizsgálata (szakadás, tépés, rugalmasság, nedvességfelvevő képesség,  

alak- és mérettartás, dörzsölhetőség, moshatóság, színtartás, mintanyomás) 

Ragasztóanyagok alapanyagának ismerete, gyártástechnológiájuk 

Ragasztóanyagok vizsgálata laboratóriumi vizsgálatokkal 

Ragasztóanyagokkal szemben támasztott követelmények 

Segédanyagok fajtáji, tulajdonságaik 

Anyagok fizikai, kémiai tulajdonságainak megismerése, 

Felület hibáinak javítására szolgáló anyagok felhordási technikájának 

megismerése, anyagok egymásra hatása (masszák, glettek, gipszek) 

A különböző alapanyagú tapéták gyártási ismerete, tömítő és felületkiegyenlítő 

anyagok alkalmazási területének megismerése 

A különböző tapéták tulajdonságai, aládolgozás igény, makulatúra igény, 

glettelési igény 

 

10.3.5.Tapéták csoportosítása, gyártásismerete 30 óra 

Tapéták gyártástechnológiája során alkalmazott anyagok bemutatása 

Tapéták csoportosítása anyaguk szerint 

Tapéták csoportosítása súlyuk szerit 

Tapéták csoportosítása típusuk szerint 

Tapéták csoportosítása felhasználásuk alapján 

Tapéták csoportosítása előállításuk alapján 

Tapéták gyártásának bemutatása 

Tapéták színezésénél, mintázásánál alkalmazott anyagok, technológiák 

Papír tapéta (könnyű) - egyrétegű tapéta, sima felülettel, a legközelebbi 

tapétázásnál alaptapétaként is használható. A széleit lehet egymásra ragasztani 

Papír tapéta (nehéz) - több papír réteg egymásra ragasztásával készül, így ez a 

tapéta vastagabb, ezért a széleit egymáshoz illesztve kell ragasztani 

Nyomott papír tapéta - az elejére domború mintát nyomnak (hátulról előre). 

Ezért felrakásnál óvatosan kell kisimítani, nyomkodni, nehogy a ragasztótól 
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nedves tapéta kisimuljon és a minta eltűnjön 

Vinyl selyem tapéta - többször mosható ezért konyhába, fürdőszobába, 

előszobába ajánlott használni 

Habtapéta - felső felülete habosított, vastag típusú tapéta. Az alsó rétege 

papírból készül, a felső rétege műanyagból. Időtálló tartós tapéta. A későbbi 

felhasználásra való tekintettel újra festhető felülettel rendelkezik. 

Üvegszövet tapéta - tisztítható, többször átfesthető és rendkívül tartós felületet 

eredményez használata, mely ideális nagy forgalmú helyeken, üzletekben. 

Üvegszálból készül, ezért a tapéta felragasztása után diszperziós festékkel le 

kell festeni 

Vlies tapéta - speciális növényi rost alapú környezetbarát, textiltapéta, mely fali 

ragasztásos technikával ( a tapétaragasztót a tapétázandó felületre kell felvinni 

)és átitatódási idő nélkül felragasztható, Rauhfaser (fűrészporos ) tapéta  

Egy- és kétrétegű kivitelben is készül. Az olcsóbb egyrétegű változatnál a 

papírra farostot szórnak, ami a felrakásnál kihullhat 

Képtapéta (poszter) - eredeti fénykép vagy grafika után készítik. Rész és teljes 

falfelületet betöltésére is alkalmas 

Lábazati tapéta - a lábazati tapéta magassága általában 1 m, ha házilag akarjuk 

elkészíteni. A készen kapható lábazati tapéta 102 – 110 cm magas, 10 m egy 

tekercs, amely a felső bordűrt is tartalmazza 

 

10.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

Építési terület 

 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. megbeszélés   x - 

1.4. vita  x  - 

1.5. szemléltetés   x - 

1.6. projekt  x  - 

1.7. házi feladat x   - 

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x   - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x   - 

3.3. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
  x - 

3.4. Utólagos szóbeli beszámoló x   - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

4.2. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

 

10.6.A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

11. Tapétázási munkák gyakorlata tantárgy                     444 óra 

 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

Tapétázási munkák előkészítési műveleteinek, anyagainak, szerszámainak 

megismertetése. A tapétázási munkák technológiai folyamatának gyakorlati 

elsajátítása, a befejező műveletek gyakorlása, díszítő munkálatok elvégzése. A 

tanuló legyen képes önállóan tapétázási műveletek elvégzésére. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

11.3. Témakörök 

 

11.3.1.Felület előkészítés, előkezelés 190 óra 

Alapfelület vizsgálatának ismerete különböző módszerekkel (műszeres, 

mechanikus, laboratóriumi) a gyakorlatban 

Hézagoló anyagok, hézagerősítő szalagok és felületkiegyenlítők típusai és 

alkalmazási területei, Élvédők típusai, alkalmazási feltételei 

A tapétázási munkák során használatos szerszámok, műszerek és gépek 

működése, azok szakszerű használata 

Felhasznált alapanyagok fajtái 

Munka és balesetvédelmi ismeretek 

Vizsgálatok eredményétől függően a felület semlegesítése, szilárdítása, 

fogadóképes felület  

kialakításának lépései 

Felület hiányosságainak pótlásának módjai 

Tapétázás előkészítő munkálatainak ismertetése 

Felület előkészítés, előkezelés szerszámainak, eszközeinek, gépeinek 

bemutatása 

Felületvizsgálat gyakorlata mechanikusan, műszeresen 

Vizsgálat függvényében a felület előkészítésének, előkezelésének anyagainak 

bemutatása 

Felületerősítő anyagok (szövetek, hálók, szalagok, élvédők) bemutatása 

Felület egyenetlenségeinek javításának gyakorlása 

Impregnálás, alapfelület szilárdítás anyagai, gyakorlása 

Pórustömítő alapozó használata  

Felület kellősítése, tapadásjavító anyagok felhordásának módja 
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11.3.2.Ragasztóanyagok alkalmazása 118 óra 

Ragasztóanyagok felhordásának módja, szerszámai, eszközei, gépei 

Ragasztóanyag kiválasztása  

Metylan normal tapétaragasztó használata a gyakorlatban – szakszerű 

felhordása felületre 

Könnyű és középnehéz papírtapéta ragasztásához ajánlott (max. 130 g/m2 

papírsúly). Gyorsan és csomómentesen oldódik, 20 perc után felhasználásra 

kész. Könnyen felhordható és tiszta munkát tesz lehetővé. 

Metylan spezial tapétaragasztó használata a gyakorlatban – szakszerű 

felhordása felületre 

Közép nehéz és nehéz papírtapéta, valamint vinyl, parafa és selyemtapéta 

ragasztásához ajánlott. Gyorsan és csomómentesen oldódik, 20 perc után 

felhasználásra kész. Könnyen felhordható és tiszta munkát tesz lehetővé. 

Metylan direct tapétaragasztó használata a gyakorlatban – szakszerű felhordása 

felületre 

Speciális ragasztó vlies tapétához, valamint vinyl, selyem és egyéb átfesthető 

nehéztapétákhoz ajánlott. Mérettartó tapéta esetében közvetlenül a nedvszívó 

falra is. Rendkívül gyorsan és csomómentesen oldódik, 3–5 perc után 

felhasználásra kész. Tapétázó géphez is használható. 

Ragasztóanyag bekeverésének szabályai  

Próbaragasztás készítése 

 

11.3.3.Tapétázás, díszítés 136 óra 

Tapétázás eszközeinek, szerszámainak, gépeinek bemutatása, szakszerű 

használatuk, alkalmazásuk a gyakorlati munkavégzés során 

Tapétázás műveleti sorrendjének bemutatása, szakszerű alkalmazása a 

gyakorlati munkavégzés során  

Tapétázás készítésének bemutatása, a gyakorlati munkavégzés során, 

különböző tapétadíszítések festett falon való alkalmazása. Tapéta díszítő irányú 

felhordása fal és mennyezeti felületre, szabásminta alapján, különböző színben, 

struktúrában, és felülettel. 

Tapéta díszítés készítése a gyakorlatban 

Utómunkálatok elvégzése  

A sarok díszléceket, vagy sarokszegőléceket a szobáiban a mennyezet és az 

oldalfalak találkozásánál esztétikusan körbefuttatva mutatós és szép átmenetet 

képeznek a mennyezet és a falak között. 

Folyékony tapéták anyagának, összetételének, tulajdonságainak megismerése, 

szakszerű alkalmazása a gyakorlati munka során 

Különleges tapéták összedolgozása hagyományos tapétákkal, úgynevezett 

montázs készítése 

Falikárpit készítése, üveg fóliázás készítése a gyakorlatban, fóliázás a 
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felmelegedés ellen, biztonsági fóliázás a szilánkos törés ellen. 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

Építési terület 

 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. megbeszélés   x - 

1.4. vita  x  - 

1.5. szemléltetés   x - 

1.6. projekt  x  - 

1.7. házi feladat x   - 

 

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 
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2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x   - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x   - 

3.3. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
  x - 

3.4. Utólagos szóbeli beszámoló x   - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

4.2. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

 

11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat  
 

OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 
9. évfolyamot követően 70 óra 

10. évfolyamot követően 105 óra 

11. évfolyamot követően 105 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 

amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 

részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10104-12 

Szobafestő díszítő munkák 

 

Falfelület festésének díszítésének 

gyakorlata 

Alapfelületek vizsgálata, 

bevonatrendszerek elemzése 

Festés készítése különböző felületeken 

különböző anyagokkal 

10103-12 

Mázolási munkák fa, fal, fém, és 

speciális felületeken 

Mázolás technológiája 

Alapfelület vizsgálat, bevonatrendszer 

elemzése 

Mázolás készítése különböző felületeken 

10105-12 

Tapétázási munkák 

 

Tapétázási munkák gyakorlata 

Felület előkészítés előkezelés  

Ragasztóanyagok alkalmazása 

Tapétázás, díszítés 
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10104-12 Szobafestő, díszítő munkák 

a  9. évfolyamot követően 

Falfelület festésének díszítésének gyakorlata tantárgy 

 

Témakörök 

 

Alapfelületek vizsgálata, bevonatrendszerek elemzése   

Felületvizsgálat szemrevételezéssel, műszerekkel, mechanikus úton 

Alapfelület anyagának meghatározása és minőségének felmérése 

Anyagok egymásra gyakorolt hatásának ismerete 

Felújítandó vagy új bevonatrendszerek vizsgálata, minősítése 

Bevonatrendszerek, összetétel szerinti vizsgálata; Eredet szerint, vegyi 

összetétel-, keverhetőség szempontjából, felhasználhatóság, egészségkárósítás 

szempontjából, litersúly szerint 

A bevonatrendszerek vizsgálata tesztelése, egy éven keresztül tartó 

megfigyelés, szabvány körülmények között való tárolás, szabad ég alatti 

változások megfigyelése, meteorológiai terheléssel szemben való ellenállása, 

fagynak és napsütésnek kitett rendszer. Ez megfelel egy, legalább öt éven át 

tartó, normál körülmények között kitett időjárás viszontagságainak. Ezután a 

bevont próbatesteket, a legkülönbözőbb kritériumok szerint vizsgálják. 

Vizsgálatok eredményeiről írásos feljegyzés készítése  

A vizsgált kritériumok: idő és fényállóság, savállóság lúgállóság, mészállóság, 

fedőképesség, színező képesség, oldhatóság, kiadósság, minél nagyobb a 

pigment és a kötőanyag, illetve levegő közötti törésmutató eltérése, annál 

nagyobb általában a fedőképesség. 

 

Festés készítése különböző felületeken, különböző anyagokkal  

Festendő felületek fajtái: anyaguk szerint, felületük szerint, időjárásnak való 

kitettségük szerint, extrém körülményeknek való esetleges kitettség szerint. 

Alapozás alkalmazása anyaguk szerint. Alapozás alkalmazása felületi 

tulajdonságok szerint. Alapozás alkalmazása időjárásnak való kitettségük 

szerint, 

Anyagszámítás készítése tervből, költségvetésből 

Felhasznált alapanyagok fajtái 

Falfelületek kiegyenlítése csiszolással, és különböző glettanyagokkal 

Alapozás (impregnálás)  

Kijelölés, határoló vonalak kicsapása  

Meszes glett, mészfestés  

Diszperziós glettek, műgyanta kötőanyagú festékek  

Különböző kötőanyagú festékek felhordása, festési technológiája  

Homlokzatok előkészítése, előkezelése, festése  

Színezőanyagok alkalmazása kültéri vagy beltéri alkalmazása 
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Strukturált felületek kialakítása különböző technikákkal, és eszközökkel 

Vékonyvakolati bevonatrendszerek készítése kültéri alkalmazás,  

Vékonyvakolati bevonatrendszerek készítése beltéri alkalmazás, 

Speciális bevonatok készítése  

Munka- és balesetvédelmi ismeretek 

Anyagtárolás és szállítás 

Kivitelezés lépései 

Építészeti rajzok megismerése, értelmezése. 

 

10103-12  Mázolási munkák fa, fal, fém, és speciális felületeken 
a  10. évfolyamot követően 

Mázolás technológiája tantárgy 

 

Témakörök 

 

Alapfelület vizsgálata, bevonatrendszer elemzése            

Felületdiagnosztika, alapfelület meghatározás  

Műszeres és mechanikus vizsgálat szabályai 

Felújítandó felület vizsgálata, véleményezésének ismerete   

Az alkalmazandó bevonatrendszer felépítésének ismerete 

Felületvizsgálat szemrevételezéssel, műszerekkel, mechanikus úton 

Alapfelület anyagának meghatározása és minőségének felmérése 

Anyagok egymásra gyakorolt hatásának ismerete 

Felújítandó vagy új bevonatrendszerek vizsgálata, minősítése 

Bevonatrendszerek, összetétel szerinti vizsgálata; Eredet szerint, vegyi 

összetétel-, keverhetőség szempontjából, felhasználhatóság, egészségkárósítás 

szempontjából, litersúly szerint. A bevonatrendszerek vizsgálata tesztelése, egy 

éven keresztül tartó megfigyelés, szabvány körülmények között való tárolás, 

szabad ég alatti változások megfigyelése, meteorológiai terheléssel szemben 

való ellenállása, fagynak és napsütésnek kitett rendszer.  

Ez megfelel egy, legalább öt éven át tartó, normál körülmények között kitett 

időjárás viszontagságainak. Ezután a bevont próbatesteket, a legkülönbözőbb 

kritériumok szerint vizsgálják. 

Vizsgálatok eredményeiről írásos feljegyzés készítése  

  

Mázolás készítése különböző felületeken       

Mázolás szerszámainak, eszközeinek, gépeinek bemutatása 

Mázolóanyagok csoportosítása, raktározásának előírásai 

Felhasznált alapanyagok fajtái 

Felület előkészítés, előkezelés gyakorlata  

Vizsgálatok függvényében a régi bevonat eltávolítása, mechanikai, kémiai, úton 

(csiszolás, égetés, maratás, gépek)  
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Csiszolóanyagok használata  

Javítóanyagok (kittek, tapaszok) használata (1K, 2K)  

Mázolóanyagok konzisztenciájának, bedolgozhatóságának beállítása, 

hígítószerek használata  

Alapfelület függvényében alapozás, impregnálás, beeresztés készítése  

Mázolóanyagok színezésének gyakorlata, színkeverési ismeretek (összeadó, 

kivonó)  

Mázolás készítésének gyakorolása  

Speciális felületek mázolása (műanyag, üveg, alumínium, réz) 

Pácolás készítése  

Lazúrozás készítése 

Lakkozás készítése  

Különleges kivitelű mázolás készítése (becsiszolt, lakkcsiszolt mázolás)  

Szakszámítási gyakorlatok  

Utómunkálatok elvégzése  

Vonatkozó munkavédelmi előírások ismertetése  

Festendő felületek fajtái: anyaguk szerint, felületük szerint, időjárásnak való 

kitettségük szerint, extrém körülményeknek való esetleges kitettség szerint. 

Alapozás alkalmazása anyaguk szerint. Alapozás alkalmazása felületi 

tulajdonságok szerint. Alapozás alkalmazása időjárásnak való kitettségük 

szerint, 

Anyagszámítás készítése tervből, költségvetésből 

Felhasznált alapanyagok fajtái 

Falfelületek kiegyenlítése csiszolással, és különböző glettanyagokkal 

Alapozás (impregnálás)  

Különböző kötőanyagú festékek felhordása, festési technológiája  

Színezőanyagok alkalmazása kültéri vagy beltéri alkalmazása 

Speciális bevonatok készítése  

Munka- és balesetvédelmi ismeretek 

Anyagtárolás és szállítás 

Kivitelezés lépései 

 

10105-12 Tapétázási munkák 
a  11. évfolyamot követően 

Tapétázási munkák gyakorlata tantárgy 

 

Témakörök 

 

Felület előkészítés, előkezelés            

Alapfelület vizsgálatának ismerete különböző módszerekkel (műszeres, 

mechanikus, laboratóriumi) a gyakorlatban 

Hézagoló anyagok, hézagerősítő szalagok és felületkiegyenlítők típusai és 
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alkalmazási területei, Élvédők típusai, alkalmazási feltételei 

A tapétázási munkák során használatos szerszámok, műszerek és gépek 

működése, azok szakszerű használata 

Felhasznált alapanyagok fajtái 

Munka és balesetvédelmi ismeretek 

Vizsgálatok eredményétől függően a felület semlegesítése, szilárdítása, 

fogadóképes felület  

kialakításának lépései 

Felület hiányosságainak pótlásának módjai 

Tapétázás előkészítő munkálatainak ismertetése 

Felület előkészítés, előkezelés szerszámainak, eszközeinek, gépeinek 

bemutatása 

Felületvizsgálat gyakorlata mechanikusan, műszeresen 

Vizsgálat függvényében a felület előkészítésének, előkezelésének anyagainak 

bemutatása 

Felületerősítő anyagok (szövetek, hálók, szalagok, élvédők) bemutatása 

Felület egyenetlenségeinek javításának gyakorlása 

Impregnálás, alapfelület szilárdítás anyagai, gyakorlása 

Pórustömítő alapozó használata  

Felület kellősítése, tapadásjavító anyagok felhordásának módja 

 

Ragasztóanyagok alkalmazása             

Ragasztóanyagok felhordásának módja, szerszámai, eszközei, gépei 

Ragasztóanyag kiválasztása  

Metylan normal tapétaragasztó használata a gyakorlatban – szakszerű 

felhordása felületre 

Könnyű és középnehéz papírtapéta ragasztásához ajánlott (max. 130 g/m2 

papírsúly). Gyorsan és csomómentesen oldódik, 20 perc után felhasználásra 

kész. Könnyen felhordható és tiszta munkát tesz lehetővé. 

Metylan spezial tapétaragasztó használata a gyakorlatban – szakszerű 

felhordása felületre 

Közép nehéz és nehéz papírtapéta, valamint vinyl, parafa és selyemtapéta 

ragasztásához ajánlott. Gyorsan és csomómentesen oldódik, 20 perc után 

felhasználásra kész. Könnyen felhordható és tiszta munkát tesz lehetővé. 

Metylan direct tapétaragasztó használata a gyakorlatban – szakszerű felhordása 

felületre 

Speciális ragasztó vlies tapétához, valamint vinyl, selyem és egyéb átfesthető 

nehéztapétákhoz ajánlott. Mérettartó tapéta esetében közvetlenül a nedvszívó 

falra is. Rendkívül gyorsan és csomómentesen oldódik, 3–5 perc után 

felhasználásra kész. Tapétázó géphez is használható. 

Ragasztóanyag bekeverésének szabályai  

Próbaragasztás készítése 
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Tapétázás, díszítés    

Tapétázás eszközeinek, szerszámainak, gépeinek bemutatása, szakszerű 

használatuk, alkalmazásuk a gyakorlati munkavégzés során 

Tapétázás műveleti sorrendjének bemutatása, szakszerű alkalmazása a 

gyakorlati munkavégzés során  

Tapétázás készítésének bemutatása, a gyakorlati munkavégzés során, 

különböző tapétadíszítések festett falon való alkalmazása. Tapéta díszítő irányú 

felhordása fal és mennyezeti felületre, szabásminta alapján, különböző színben, 

struktúrában, és felülettel. 

Tapéta díszítés készítése a gyakorlatban 

Utómunkálatok elvégzése  

A sarok díszléceket, vagy sarokszegőléceket a szobáiban a mennyezet és az 

oldalfalak találkozásánál esztétikusan körbefuttatva mutatós és szép átmenetet 

képeznek a mennyezet és a falak között 

Folyékony tapéták anyagának , összetételének, tulajdonságainak megismerése, 

szakszerű alkalmazása a gyakorlati munka során 

Különleges tapéták összedolgozása hagyományos tapétákkal, úgynevezett 

montázs készítése 

Falikárpit készítése, üveg fóliázás készítése a gyakorlatban, fóliázás a 

felmelegedés ellen, biztonsági fóliázás a szilánkos törés ellen. 
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5. 

 
SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ 

a 

 34 542 05 

KÁRPITOS 

szakképesítés  

speciális szakiskolában történő oktatásához  

tanulásban akadályozottak (st) számára 

 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakmai tantervi adaptáció      

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 34 542 05 Kárpitos szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet,  

– a szakképesítések kerettanterveit tartalmazó NGM rendelet 

alapján készült.       

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 542 05 

 

A szakképesítés megnevezése: Kárpitos 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 11. Faipar 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVIII. Faipar 
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Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 11. Faipar 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: -  

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra; a második szakképzési évfolyamot 

követően 105 óra; a harmadik szakképzési évfolyamot követően 105 óra 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 

megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: nincs 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 



 

674 

 

nincs. 

 

 

XIII. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 
Módszertani ajánlás a tanulásban akadályozott tanulók szakmai képzéséhez 

A módszertani ajánlás alkalmazható szegregált (speciális szakiskolai) vagy integrált (többségi szakképző 

intézményben vagy csoportban) szervezeti formában, valamint speciális elemeinek átvételével a 

felnőttképzés keretében is. 

 

A tanulási akadályozottság jellemzői 

A tanulási akadályozottság a tanulás minden területére kiterjed, hosszan tartó, végigkíséri a gyermeket 

egész iskolai pályafutása alatt. A tanulási képesség fejlődésében olyan átfogó zavar következik be, amely 

jelentősen akadályozza a gyermek tanulását. Gyógypedagógiai eszközökkel ezen az állapoton sokat lehet 

változtatni, és meg lehet előzni a tanulási akadályozottság további romlását. A tanulásban akadályozott 

gyermekek gyógypedagógiai segítségnyújtással a többségi iskolát is látogathatják. Ha azonban nem 

kapnak elég segítséget, akkor kudarc kudarcra halmozódik, egyre jobban elfordulnak az iskolától, 

tanulási kedvük (motivációjuk) és önértékelésük rohamosan csökken, és ezzel életesélyeik is romlanak. 

Megfelelő segítséggel azonban ez elkerülhető, és hozzá lehet őket segíteni az örömmel és figyelemmel 

végzett eredményes tanuláshoz. A segítség a fiatal egyéni fejlesztését és a tanulási környezet számára 

megfelelővé alakítását egyaránt jelenti. 

Ha ennél pontosabban szeretnénk megfogalmazni a tanulási akadályozottságot, akkor az alábbi 

definícióhoz nyúlhatunk: 

„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az 

idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb 

funkcióképességei, illetve kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási 

nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.” (Mesterházi, 1998, 54.) Tehát az 

idegrendszeri károsodás mellett és helyett ebben a definícióban megjelenik a szociális 

környezet igen erős hatása, amely a későbbi tanulási sikerességet meghatározóan 

befolyásolhatja. 

A tanulási akadályozottság megállapítását a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság szakemberei végzik komplex vizsgálatok alapján. Szakértői 

véleményben rögzítik a fogyatékosság tényét, megjelölve egyúttal a fejlesztés irányait. 
A tanulási akadályozottság – ahogy már szó volt róla – elsősorban iskolai tanulási helyzetekben 

jelentkezik, összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult fejlődésével, melynek következményei sok 

esetben a középiskolás fiatal tanulási teljesítményében is megjelennek, ezért az oktatás során még ekkor 

is figyelemmel kell lenni rájuk. A problémák az érzékelés-észlelés (percepció), a kivitelezés-végrehajtás, 

a szocio-emocionális területeken, valamint a kommunikáció terén egyaránt jelentkezhetnek. 

A társas kapcsolatokban, a szociális interakciókban jelentkező nehézségek a tanulásban 

akadályozott emberek esetében igen gyakoriak, még akkor is, ha az iskolát befejezve 

sikerül munkát találniuk, családot alapítaniuk. A szociális készségek fejlesztésének a 

hívei szerint a „mentális zavarok egy részét a szociális kompetencia hiánya okozza”. Ha 

ez így van, akkor jelentős eredményeket lehet elérni, ha figyelmünket a szociális 

készségek fejlesztésére fordítjuk, s energiát fektetünk bele mind a tanórákon, mind 

pedig azokon kívül. 
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A szegregált és integrált szervezeti formák  

Szegregált intézményekben tanulnak olyan tanulásban akadályozott diákok, akik 

egyéni szükségleteik miatt nem képesek integrált oktatásban részt venni. Ezekben a 

gyógypedagógiai intézményekben megfelelő végzettségű szakemberek, 

gyógypedagógusok dolgoznak, valamint speciális tantervet alkalmaznak, mindezt 

kislétszámú osztályokban. 

Integráció esetében a tanulásban akadályozott fiatalok és a tanulásban nem 

akadályozott fiatalok együtt vesznek részt a tanítási folyamatban, a szabadidős 

tevékenységekben. A tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai nevelésének 

esetében az integráció feladata, hogy a számukra szükséges pedagógiai 

többletszolgáltatásokat az ép fejlődésű kortárscsoporton belül kapják meg. 

 

Az integráció feltételei a következők (ezek természetesen a szegregált intézményekben 

is jelen vannak). 

 

7. Objektív tényezők 

Az objektív tényezők közé tartoznak a tanulásban akadályozott gyermek iskolai 

boldogulását segítő tárgyi feltételek.  

 Az iskolának ki kell dolgoznia egy egységes, minden tanulóra kiterjedő, azonos 

tananyagot közvetítő tantervet, eltérés mindössze a tanulóktól elvárt, az egyéni 

képességekhez illeszkedő követelmények szintjén jelentkezhet. 

 A kisebb osztálylétszámú osztály kialakításakor figyelembe kell venni a fiatal 

tanulási akadályozottságát, így az osztályban 2 főnek számít, mert tanítása több 

figyelmet, megsegítést és speciális bánásmódot igényel.  

  

8. Szubjektív tényezők  

 A befogadó pedagógus szemlélete, módszerei, segítőkészsége, kreativitása, 

valamint a fogyatékosságról szóló ismeretei.  

 A szülők támogatása, hozzáállása és aktivitása.  

 A gyógypedagógus érzékenysége a probléma, illetve a gyermek iránt, 

felkészültsége, szakmai tudása, személyisége. A szakemberek közti 

kapcsolatrendszerben a leglényegesebb a pedagógus és a gyógypedagógus jó 

kapcsolata.  

 A társak és a környezet elfogadása. A sikeres integráció, beilleszkedés és 

elfogadás a személyiség szempontjából nézve kétirányú. Múlik azon is, hogy a 

környezet, az osztálytársak mennyire elfogadóak, mennyire hajlandóak a 

viselkedésükön változtatni ahhoz, hogy a fogyatékos gyermeket olyannak 

fogadják el amilyen, és igyekezzenek egyenrangúként kezelni. De múlik a 

fogyatékos gyermek személyiségén is. Minél fiatalabb korban kerül sor az 

integrációra annál nagyobb eséllyel lesz sikeres. 
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Az integráció formái lehetnek: 

 Lokális integráció: az integráció legegyszerűbb és viszonylag könnyen 

megvalósítható változata, amikor a sajátos nevelési igényű és a nem sajátos 

nevelési igényű tanulók között semmilyen kapcsolat nem áll fenn, mindössze az 

iskola épülete közös. A tanulásban akadályozott tanulók külön osztályokban, 

csoportokban tanulnak.  

 Szociális integráció: ebben a formában már tudatosan szervezett az 

együttnevelés, a tanulásban akadályozott fiatalok a foglalkozásokon, a 

tanórákon kívüli időben találkoznak a többségi iskolába járó kortársaikkal.  

 Funkcionális integráció: az integrációnak ezen formája is két szinten valósulhat 

meg. A sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési igényű tanulók csoportja 

egy épületben tanul, külön osztályban, azonban a két párhuzamos osztály 

órarendjét tudatosan úgy szervezik, hogy bizonyos óráik egybeessenek (pl. 

készségórák, bizonyos tanórák). Így a két csoport találkozása tervezett és 

rendszeres, az együtt eltöltött időnek van célja. A teljes integráció az integráció 

legmagasabb szintje, amikor együtt fejlesztik a gyermekeket, a tanulásban 

akadályozott gyermek a tanítási idő minden percét ép kortársaival tölti el.  

 

Az integrációnak számos előnye lehet a tanulásban akadályozott fiatalok esetében. 

Kutatások igazolták, hogy fejlesztő környezetet jelent számukra ez a kortárs közösség, 

amely jelentheti azt, hogy tanulnak a többiektől, ingergazdag környezetben vannak, 

több ismerethez hozzájuthatnak, de akár azt is, hogy gyorsabb fejlődés tapasztalható 

náluk. A tanulók személyiségfejlődésében is pozitív változásokat hozhat, például: nő az 

önbizalmuk. Hosszabb távon sikeresebb lehet a társadalmi beilleszkedése azoknak a 

tanulóknak, akik integrált környezetben vettek részt az oktatás-nevelés folyamatában. 

Emellett barátságok alakulhatnak ki, valamint megtanulhatják a segítségkérést, illetve 

annak elfogadását is a fiatalok. 

 

Módszertani javaslatok 

A tananyag feldolgozása során alapvető szempontok: 

35. az ismeret sokoldalú szemléltetése, elméleti ismeretek gyakorlati 

megerősítése, 

36. az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben történő közlése, 

37. az ismeretek többszöri ismétlést, begyakorlást igénylő rögzítése, 

38. az alapvető ismeretek folyamatos felidézése, 

39. a hiányzó vagy nem megfelelő mélységű ismeretek időbeni pótlása, 

40. az egyes tantárgyakban megjelenő azonos ismeretanyag összehangolása, 

41. lényeges elemek, ok - okozati összefüggések kiemelése, megláttatása, rész - 

egész viszonyának bemutatása, 

42. a tananyag feldolgozása során a vizsgakövetelményekben 

megfogalmazottakat hangsúlyosan kell kezelni. 
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A hatékony tantermi gyakorlat érdekében az alábbi tényezőket tekintjük lényegesnek: 

1. Kooperatív tanulás: a kortársakkal való közös munka és a kooperatív tanulás 

hatékonyan fejlesztik a tanulók értelmi és szociális-érzelmi képességeit. A kooperatív 

tanulás minden tanulónak hasznára válik: az a tanuló, aki magyaráz a másiknak, jobban 

és hosszabb időre megjegyzi az információt, az pedig, akinek magyaráznak, az 

ismeretszintjének megfelelőbb információkat kap, hiszen társa felfogási képessége alig 

magasabb, mint az övé. 

 

2. Együttműködésen alapuló problémamegoldás csökkentheti a zavaró magatartás 

mennyiségét és intenzitását a tanórák alatt. Fontos, hogy az osztály szabályait 

(házirendet) az egész osztály közreműködésével alakítsák ki, és hogy mindig jól látható 

helyen legyen elhelyezve az osztályteremben. 

 

3. A heterogén csoportalkotás hozzájárulhat a tanulásban akadályozott tanulók és 

többségi társaik között növekvő szakadék csökkentéséhez, valamint elősegítheti a 

diákok és a tanárok pozitív hozzáállását a sajátos nevelési igényű tanulókhoz. A 

tudásszint szerinti csoportosítás a tanulásban akadályozott tanulók 

marginalizációjához vezethet. 

 

4. A differenciálás létjogosultságát az indokolja, hogy a résztvevők alapvetően 

különböznek egymástól. Nem tarthatók azok a feltételezések, amelyek egy tényezőt 

tesznek felelőssé a gyerekek tanulási folyamatban való részvételének színvonaláért pl.: 

életkor, intelligencia, nyelvi fejlettség, apa foglalkozása stb. Helyette inkább több 

sajátosság együttes hatását kell feltételeznünk. Azt hogy melyek ezek, pontosan nem 

tudjuk. Mégis a következő sajátosságait érdemes a tanulóknak megismerni a 

differenciálás érdekében: továbbhaladáshoz szükséges előzetes, megalapozó tudás; 

aktivizálhatóság; önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség; együttműködési 

képesség színvonala; társas helyzet jellemzői. Mindezeket figyelembe kell vennünk 

annak eldöntésekor, hogy közös tanulási vagy differenciált tanulási feltételeket 

biztosítunk tanulóink számára. A differenciálás módozatai a következő lehetnek:  

 Differenciálás a segítségadásban: ha azonos tananyagot dolgozunk fel a 

tanulásban akadályozott fiatalok több segítséget igényelhetnek pl.: a feladat 

megismétlése a nekik megfelelő nyelvi szinten, a feladat kis lépésekre bontása, 

példa bemutatása, analógiák kihasználása, mintaadás stb. 

 Differenciálás a feladatok szintjén: adhatunk kevesebb feladatot a lassúbb 

munkatempójú fiatalok részére, vagy éppen többet a gyorsabbaknak. 

 Differenciálás a tevékenységek szintjén: használhatnak-e a gyerekek valamilyen 

eszközt vagy nem. Kötött vagy választható-e a tevékenység. A választási 

lehetőség biztosítása fokozhatja a gyerekek motivációját, felelősségérzetüket. 

 Differenciálás a szociális keretek szintjén: a gyerekek tanulhatnak egyedül, 

párban, kiscsoportban (azonos vagy megosztott feladatokon) vagy akár 

rugalmas tanuló csoportokban. 
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 Differenciálás a tanulási stílus szerint: egyesek inkább vizuális típusúak, mások 

auditív vagy motoros beállítottságúak, de előfordulhat ezeknek a kombinációja 

is. Érdemes tájékozódni, hogy adott csoportban melyik dominál és annak 

megfelelően alakítani az ismeretközvetítést.  

 Differenciálás a célok szintjén: mindezek függvényében irreális lehet azonos 

célok kitűzése.  

 Differenciálás az értékelésben: ha a fentieknek megfelelően szervezzük az 

oktatást, akkor a szokásos iskolai értékelési módok (osztályzás, egyszavas 

minősítés) nehézkessé, szinte lehetetlenné válnak. A legalkalmasabb forma a 

leíró, szöveges értékelés lehet, amelynek feltételei is vannak. Az értékelés a 

konkrét teljesítményre vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz. 

Tartalmában komplex, mind pozitív, mind negatív elemek megjelennek. A 

fejlődés előző fokához kell, hogy kapcsolódjék és a perspektíva következő fokát 

jelöli meg. Emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét javaslatokat fogalmaz 

meg, a címzettek számára differenciáltan és érthető módon. 

 

5. Hatékony tanítás a munka megtervezését és következetes ellenőrzését, a teljesítmény 

mérését, értékelését és a magas követelményeket jelenti. A tanulásban akadályozott 

tanulók tekintetében ez a módszer az egyéni fejlesztési terv segítségével valósítható 

meg. Ennek a pedagógiai tevékenységnek a támogatására hozták létre az „Elektronikus 

Egyéni Fejlesztési Tervet”, az EEFT nevű programot (www.eeft.hu). A kialakított 

struktúra, sok száz oldalas szakmai támogató szöveg, és a tanulók sikereire, erősségeire 

építő egyéni fejlesztést támogató cselekvési tervek hasznos eszközök lehetnek. 

 

6. Otthonos tanulókörzet rendszere: tanulók a tanítás ideje alatt egy kisszámú teremből 

álló tanulási környezetben maradnak, és mintegy csoportfeladatként csak néhány 

pedagógus biztosítja számukra az oktatást, majdnem minden tantárgy esetében. 

Különösen a tanulásban akadályozott tanulók számára fontos ez, hiszen erősíti bennük 

az érzést, hogy tartoznak valahová. Ez elősegíti az állandó környezet kialakítását, 

valamint a nem tudásszint szerint szervezett oktatás megvalósítását. Magyarországon 

is van erre kezdeményezés, például: Dobbantó program (www.fszk.hu) 

 

7. Alternatív tanulási stratégiák segíthetnek abban, hogy a diákok hogyan tanuljanak, 

és hogyan oldjanak meg problémákat. Soha ne felejtsük le, hogy az ami a tanulásban 

akadályozott tanulók javára szolgál, az a többségi tanulók számára is hasznos. 

 

8. Az IKT-s eszközök használata jelentős szerepet kap a habilitációs, rehabilitációs és a 

tanórai célok megvalósításában és feladataiban. Az olyan oktatóprogramok, amelyek 

valamilyen információszerzési lehetőséget adnak – a multimédia segítségével –, nagyon 

alkalmasak arra, hogy a tanulásban akadályozott tanulók számára megkönnyítsék az 

adott tananyag megértését, elsajátítását. A látványos, változatos és érdekes 

oktatóprogramok segítenek a tervezésben, a rigid gondolkodás oldásában az olvasás 

http://www.fszk.hu/
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megszerettetésében. A multimédiás elemek (hang, kép, animáció) képesek arra, hogy a 

fiatalok figyelmét hosszabb távon fenntartsák, az új ismeretanyagot megértsék, és az 

IKT-s eszközök segítségével az elsajátított tananyagról játékos formában győződjenek 

meg. 

 

9. A befogadó értékelésnek jól körülhatárolható elemei vannak. (1) Azok a módszerek 

és stratégiák, amelyek segítségével világos képet kaphatunk az oktatás folyamatáról, a 

tanuló elért eredményeiről, és amelyek ugyanakkor arról is informálják a pedagógust, 

hogy a jövőben min kell változtatnia egyes tanulók vagy csoportok tanítása során. Ezek 

az elemek egyrészt segítik a reflektálást az adott időszak alatt elvégzett munkára, 

másrészt használható inputokat adnak a következő időszak tervezéséhez, a 

döntéshozatalhoz. (2) A befogadó értékelésben gyűjtött információ értéktöbbletet 

tartalmaz: nem egy adott pillanatról szóló „felvétel”, hanem figyelembe veszi az adott 

oktatási környezetet, beleértve az otthoni vagy egyéb környezeti tényezőket is, 

befolyásolja a gyerekek tanulását és magát a nevelési-oktatási folyamatot is. (3) Szerves 

része azoknak a tényezőknek az értékelése, amelyek hozzájárulnak a befogadás 

megteremtéséhez. (4) Jellemzője a tanuló, a tanárok, osztálytársak, szülők és mások 

bevonása az értékelésbe. (5) Tartalmaz olyan eljárásokat, amelyek más funkciókat is 

betölthetnek. Az iskoláknak aktívan kell támogatniuk az értékelés különféle 

megközelítéseinek kifejlesztését, amelyek egyben tükrözik a tanulók ugyancsak 

különféle tanulási módjait, és amelyek szintén különféle módon teszik lehetővé az 

értékeléshez szükséges tanulási tényanyag összegyűjtését. Ez persze azt feltételezi, 

hogy az iskolán belül a tanárok rugalmasan hozhatnak meg olyan döntéseket, mikor 

értékeljenek, mit értékeljenek és azt is, hogy a tanárok olyan módszerek alkalmazásához 

is hozzájutnak, amelyek egy adott tanuló által kedvelt értékelési eszközök. 

 

Befejezés  

A (speciális) szakiskolák feladata a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges 

ismeretek átadása, illetve az, hogy készítsenek fel az Országos Képzési Jegyzékben 

szereplő szakképesítések körében szakmai vizsgára. Emellett biztosítaniuk kell a 

tanulásban akadályozott diákok pályaválasztásának segítését, munkába állásának 

előkészítését, valamint olyan képességek, készségek fejlesztését is, amelyek a tanulók 

későbbi, önálló életvezetésével kapcsolatosak. 

 

 

XIV. Speciális szakiskolai óraterv OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

 

A szakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai:  

 

előkészítő 

évfolyam 

heti óraszám 

36 hét 

9. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

9. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

10. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

10. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

11. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

11. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

12. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

12. 

évfolyam 

éves 

óraszám 
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 36 héttel  36 héttel  36 héttel  32 héttel 

Közismeret 31,5 10,5 378 11,5 414 10,5 378 10,5 336 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

együtt 

0 21 756+70 21 756+105 21 756+105 21 672 

Összesen 31,5 31,5 1134+70 32,5 1170+105 31,5 1134+105 31,5 1008 

8-10% szabad 

sáv  

(közismereti 

rész) 

3,5 2 72 1,5 54 1,5 54 1,5 48 

8-10% szabad 

sáv  

(szakmai 

rész) 

0 1,5 54 2 72 2 72 2 64 

Mindösszesen 

(teljes képzés 

ideje) 

35 35 1260+70 36 1296+105 35 1260+105 35 1120 

A szakképesítés oktatására fordítható idő 3482 óra 

(756+70+756+105+756+105+672+54+72+72+64) nyári összefüggő gyakorlattal és szakmai 

szabadsávval együtt.  
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

évfolyamonként szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
12. 

évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
0,5  

70 

  

105 

  

105 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II.  
Foglalkoztatás II.       0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.       2  

10233-12 

Járműkárpitos 

tevékenységek 

Járműkárpitozási 

ismeretek 
  1  2    

Járművek kárpitozása   

gyakorlat 
   4  6  4 

10234-12 

Kárpitozás 

alapjai 

Kárpitos szakmai 

ismeretek 
4  3  3  2  

Gyártástechnológiai 

alapismeretek 

gyakorlat 

 8  5  4  4,5 

10235-12 

Kárpitozott 

termékek 

készítése, 

felújítása 

Kárpitozástechnológia 2  3  2  2  

Kárpitozott termékek 

készítése, javítása 

gyakorlat 

 6,5  5  4  6 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 6,5 14,5 7 14 7 14 6,5 14,5 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A kerettanterv-adaptáció szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 

törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati 

képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
12. 

évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11
50

0
-1

2 
M

u
n

k
ah

el
y

i 
eg

és
zs

ég
 é

s 

b
iz

to
n

sá
g

 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18           18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4           4 

Munkahelyek kialakítása 4           4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2           2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2           2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2           2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4           4 

11
49

9
-1

2 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

á

s 
II

. 

Foglalkoztatás II.          16  16 

Munkajogi alapismeretek          4  4 

Munkaviszony létesítése          4  4 

Álláskeresés          4  4 

Munkanélküliség          4  4 

11
49

7
-1

2 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

á

s 
I.

 

Foglalkoztatás I.          64  64 

Nyelvtani rendszerezés 1          10  10 

Nyelvtani rendszerezés 2          10  10 

Nyelvi készségfejlesztés          24  24 

Munkavállalói szókincs          20  20 

10
23

3
-1

2 
Já

rm
ű

k
ár

p
it

o
s 

te
v

ék
en

y
sé

g
ek

 

Járműkárpitozási 

ismeretek 
   36   72     108 

Ergonómiai ismeretek    24        24 

Járműkárpitozási 

anyagok 
   12   24     36 

Járműkárpitozási 

technológiák 
      48     48 

Járművek kárpitozása 

gyakorlat 
    144   216   128 488 

Gyártás előkészítés     108   54    162 

Varrodai 

megmunkálások 
  70  36 105  82 105  64 182 

Kiegészítők kárpitozása        80   64 144 

10
23

4
-1

2 

K
ár

p
it

o
zá

s 
al

ap
ja

i Kárpitos szakmai 

ismeretek 
144   108   108   64  424 

Kárpitozás anyagai 72   18        90 

Kárpitozás fő műveletei 36   18   36     90 
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Kárpitosipari 

szerkezetek 
36   36        72 

Tervezéstechnológia, 

szakrajz 
   36   54   32  122 

Bútortörténet, 

stílusismeret 
      18   32  50 

Gyártástechnológiai 

alapismeretek gyakorlat 
 288   180   144   144 756 

Biztonságos 

munkavégzés 
 72   36   36   32 176 

Kárpitozás szerszámai, 

gépei 
 72   72   36   32 212 

Párnázási módok  144   72   72   80 368 

10
23

5
-1

2 

K
ár

p
it

o
zo

tt
 t

er
m

ék
ek

 k
és

zí
té

se
, f

el
ú

jí
tá

sa
 Kárpitozástechnológia 72   108   72   64  316 

A bútorkárpitozás 

technológiája 
72   36   36     144 

Egyéb kárpitozási 

műveletek 
   54   18   32  104 

Szakmai számítások       18   16  34 

Minőségi követelmények    18        18 

Csomagolás, raktározás          16  16 

Kárpitozott termékek 

készítése, javítása 

gyakorlat 

 234   180   144   192 750 

A bútorkárpitozás 

technológiája gyakorlat 
 162 

 

 100 

 

 72 

 

 96 430 

Kárpitozott termékek 

javítása 
 72  80  72  96 320 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 234 522  252 504  252 504  208 464 2940 

Összes éves/ögy óraszám: 756 70 756 105 756 105 672 3220 

Elméleti óraszámok/aránya 946/ 29 % 

Gyakorlati óraszámok/aránya 2274/  70,6 % 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes 

óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 

90%-a felosztásra került. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított 

óraszám pedig ajánlás.” 
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A  

 

11500-12 azonosító számú 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11500-12 azonosító számú, Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11500-12 

 Munkahelyi egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és biztonság 
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 

jelentőségét 
x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 

kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 
 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 

szervezési feltételeivel kapcsolatos 

munkavédelmi követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a 

munkavédelmi feladatok ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási 

megbetegedések hátrányos következményei 
x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 

szabályozása 
x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 

feltételei 
  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  
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3. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy              18 óra 

 

1.13. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges 

kompetenciák elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

1.14. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

- 

 

1.15. Témakörök  

 

1.15.1. Munkavédelmi alapismeretek      4 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek 

megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások 

jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére 

és testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 

munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások 

jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő 

megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt 

technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési 

intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.  

 

1.15.2. Munkahelyek kialakítása       4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

Szociális létesítmények 
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 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és 

kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és 

felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző 

berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző 

vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

 Raktározás 

 Áruk fajtái, raktározás típusai 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

1.15.3. Munkavégzés személyi feltételei     2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri 

alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, 

munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 

irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

1.15.4. Munkaeszközök biztonsága      2 óra 

Munkaeszközök halmazai 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-

megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb 

dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 

meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás 

követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és 

emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 
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védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 

követelmények. 

 

1.15.5. Munkakörnyezeti hatások      2 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok 

és keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint 

a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a 

munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a 

munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A 

munkavállalók részvételének jelentősége 

 

1.15.6. Munkavédelmi jogi ismeretek      4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és 

méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének 

megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben 

meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a 

követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, 

munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 

2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek 

rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A 

szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, 

üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében 

ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések 

fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés 

eszköze. 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  
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1.16. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

1.17. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.17.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x 

Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 

jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. házi feladat x   - 

1.5. teszt x   - 

 

1.17.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
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so
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rt
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sz
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ly

- 

k
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et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel  
x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 

ártalmai 
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1.18. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

692 

 

 

 

 

 

 

A  

 

11499-12 azonosító számú 

 

Foglalkoztatás II. 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
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FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x x   

Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat   x  

Feltérképezi a karrierlehetőségeket   x  

Vállalkozást hoz létre és működtet    x 

Motivációs levelet és önéletrajzot készít   x  

Diákmunkát végez  x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 

munkavállaló felelőssége 
x x   

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x x   

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka) x x   

Álláskeresési módszerek   x  

Vállalkozások létrehozása és működtetése    x 

Munkaügyi szervezetek   x  

Munkavállaláshoz szükséges iratok  x   

Munkaviszony létrejötte  x   

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 

nyugdíjbiztosítási összefüggései 
x x   

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 

lehetőségei  
  x x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x x x x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x x x x 

Elemi szintű számítógép használat x x x x 

Információforrások kezelése x x x x 

Köznyelvi beszédkészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x x x x 

Szervezőkészség   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x x 
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Határozottság x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x x 

Információgyűjtés x x x x 
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8. Foglalkoztatás II. tantárgy                 16 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint 

a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 

elsajátítására. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

2.3. Témakörök  

 

2.3.1. Munkajogi alapismeretek                             4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei 

(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, 

együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért 

való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 

munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, 

felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, fajtái: atipikus 

munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 

történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, 

háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka.  

 

2.3.2. Munkaviszony létesítése                  4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 

határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, 

képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 

munkáltató által kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 

összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és 

járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái 

(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 
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2.3.3. Álláskeresés                    4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 

munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 

támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 

kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, 

önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél 

felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 

személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 

Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben), 

munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába 

történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerő piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó 

(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál 

(NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 

szerepe. 

 

2.3.4. Munkanélküliség                   4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 

álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő 

együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség 

megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; 

munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj 

előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: a közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 

önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, 

béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, 

vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, 

pszichológiai tanácsadás. 
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2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

-  

 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x    

1.2. megbeszélés  x   

1.3. vita  x   

1.4 szemléltetés   x  

 

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g
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én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
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- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Írott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Írott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése  x   

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.3. Tesztfeladat megoldása  x   

 

8.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  
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A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 

N
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k
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FELADATOK 

Idegen nyelven:         

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatványt kitölt 
x x x x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:         

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok       
x 

a munkakör alapkifejezései       x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven 

feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 

való reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés  x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x x x  

Kapcsolatteremtő készség  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés  x x  

Analitikus gondolkodás   x  
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9. Foglalkoztatás I. tantárgy                 64 óra 

 

3.13. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és 

szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá 

egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy 

a tanuló idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen 

végezni a munkáját.  

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy 

alapvető nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, 

segédigék, illetve a mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó 

társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon 

meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

3.14. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek 

 

3.15. Témakörök 

 

3.15.1. Nyelvtani rendszerzés 1                10 óra 

A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 

vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz 

kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a 

jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű 

mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a 

diák alkalmassá válik a munkavégzés során az elvégezendő, illetve elvégzett 

feladathoz kapcsolódó a munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az 

elvégezendő munka elért eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó 

kérdések megértse, valamint a helyes igeidő használattal ezekre egyszerű 

mondatokban is képes lesz reagálni. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető 

igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 

3.15.2. Nyelvtani rendszerezés 2                10 óra 

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a 

jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, 

szükségesség) - használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen 

nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. 

Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven 

feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 3 alapvető igeidő, a segédigék által 
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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.  

 

3.15.3. Nyelvi készségfejlesztés                 24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegen 

nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási 

képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 

alapvető társalgási témakörön keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási 

képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok 

kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa 

a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen 

nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a 

kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv 

szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási 

témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- étkezés, szállás 

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási 

képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival 

ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

3.15.4. Munkavállalói szókincs                 20 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 

mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon mutatkozni 

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 
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munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör 

tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt 

kifejezéseket sajátítja el. 

 

3.16. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 

 

3.17. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, 

mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

 

3.17.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

3.17.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g
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- 
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- 
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Írott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
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1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

3.18. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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10233-12 azonosító számú 

 

Járműkárpitos tevékenységek 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10233-12 azonosító számú, Járműkárpitos tevékenységek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10233-12 

Járműkárpitos tevékenységek 

Járműkárpitozási 

ismeretek 

Járművek 

kárpitozása 

gyakorlat 
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o
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FELADATOK 

A járművekre vonatkozó baleset-, munka-, és 

környezetvédelmi előírásokat betart 
x x x x x x 

Érintésvédelmi és biztonságtechnikai előírásokat betart 

és alkalmaz 
  x  x  

Kárpitozások kialakítását meghatároz  x x x x x 

Járművek belsejének és kiegészítőinek a kárpitozását 

végzi 
  x  x x 

Falfelületek, ajtók kárpitozását készíti  x x  x x 

Megfelelő anyagokat alkalmaz x x x x x x 

Funkciónak megfelelő kárpitozást készít   x x x x 

A járműkárpitozás ergonómiai követelményeit 

alkalmazza 
x      

Tetőkárpitozásokat végez    x   

Levehető huzatot készít     x  

A kárpitozásra váró felületeket kiszerel     x  

Szerelvényeket ki- és visszaszerel   x    

Javítandó felületeket előkészít, letisztít, zsírtalanít    x   

Fa-, fém-, műanyagszerkezetekre szerel, épít   x x   

Járműtakarót, tetőponyvát készít, javít  x    x 

Autószőnyegezést végez      x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A járművekre vonatkozó baleset-, munka -, tűz-, és 

környezetvédelmi előírások 
x x x x x x 

Érintésvédelmi alapok x  x    

Járműkárpitozási anyagok  x     

Kárpitozási technológiák   x x   

Ergonómiai elemzések x      

Szerelések, befejező munkálatok   x   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai és köznyelvi szöveg megértése x x x x x x 

Szakmai szöveg fogalmazása írásban x x x x x x 
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Szabadkézi és műszaki rajz készítése, olvasása, 

értelmezése 
x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Kreativitás x x x x x x 

Precizitás x x x x x x 

Kézügyesség x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság x  x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x x x x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x x x 

Kontroll (ellenőrző képesség) x x x x x x 
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16. Járműkárpitozási ismeretek tantárgy              108 óra 

 

16.1. A tantárgy tanításának célja 

Járművek kárpitozása, fő méreteinek és formai kialakítási lehetőségeinek, 

tervezésének megismertetése. A járműiparban alkalmazott speciális anyagok és 

technológiák ismerete. 

 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

16.3. Témakörök  

 

16.3.1. Ergonómiai ismeretek                24 óra 

A járműbútorok és az emberi test méreteinek összefüggései. 

A járműbútorok formai kialakítása az emberi test arányainak, súlyának 

statikus- és dinamikus felépítésének figyelembevételével.  

Az emberi test fiziológiai igényei kárpitozások használatakor, különböző 

párnázat felépítések esetén. 

Az emberi test arányai és azok alkalmazása a járműiparban. 

Átlagos emberi testméretek, méretezés szabályai. 

Járművek üléseinek, támláinak tervezése, funkciója, kialakítása.  

 

16.3.2. Járműkárpitozási anyagok               36 óra 

A járműkárpitozáshoz használt alap- és segédanyagok. 

Speciális tartószerkezetek kialakításának lehetőségei. 

Rugózatok és különböző tulajdonságú habszivacsok (öntött habok, heterogén 

habok) tulajdonságai és kialakításuk. 

Különböző bevonati textíliák tulajdonságai és felhasználási lehetőségeik. 

Szövet, bőr, műbőr bevonatok speciális változatai. 

A kárpitozáshoz használt speciális gépek ismertetése. 

Kiegészítő elemek, csatok, kapcsok, műanyag és fém rögzítőelemek. 

Külső kárpitozási anyagok, ponyvák típusai, felépítésük, tulajdonságaik és 

felhasználásuk. 

 

16.3.3. Járműkárpitozási technológiák               48 óra 

Járművek kárpitozási kialakításának technológiai műveletei. 

Domború-homorú felületek képzése különböző párnázatokon. 

Hagyományos kárpitozású járműpárnázatok kialakításának lehetőségei. 

Modern öntött kárpitozások típusai, habszivacs konfekcionálási lehetőségek, 

felületkialakítások. 



 

709 

 

Mennyezet és műszerfal kárpitozások bemutatása hagyományos és modern 

technológiával, kisipari és nagyüzemi módon. 

Tetőkárpitok változatai és kialakítási lehetőségeik. 

Autószőnyegek készítése. 

Ponyvák konfekcionálása, varrása, hegesztésének technológiája. 

A kárpitozásra váró felületeket kiszerelése. 

Szerelvények ki- és visszaszerelése. 

Javítandó felületek előkészítése, letisztítása és zsírtalanítása. 

Fa-, fém-, műanyagszerkezetekre szerelés, építés.   

 

16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

16.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. házi feladat x   - 

 

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.2. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tesztfeladat megoldása x   - 
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3. Képi információk körében     

3.1. Munkavédelemi táblák értelmezése   x - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

16.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

17. Járművek kárpitozása gyakorlat tantárgy             488 óra 

 

17.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a járművek üléseinek, támláinak kárpitozási műveleteit, a 

nagyüzemi és kisüzemi konfekcionálás szabályait és feladatait. Sajátítsák el a 

kiegészítő elemek kárpitozásának gyakorlati feladatait. 

 

17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és a 

Járműkárpitozási ismeretek tantárgy elméleti óráinak szakmai tartalmára épül 

 

17.3. Témakörök  

 

5.3.1. Gyártáselőkészítés                    162 óra 

Kézi és gépi terítés lehetőségei. 

Terítékrajzok készítése sablonok segítségével. 

A bevonati elemek elhelyezkedésének irányai, a terítéken alkalmazott jelölések. 

Anyagok raktározása, felhasználása. 

Méretpontos szabás készítése  

Anyagnorma számítások. 

Toldási lehetőségek, az anyagok gazdaságos szabása, felhasználása 

Anyaghibák, feldolgozási, tárolási hibák, típusai, felismerésük. 

 

5.3.2. Varrodai megmunkálások             182 óra 

A kárpitozáshoz használt varrógépek megismertetése, fő alkatrészeik, 

biztonságos működtetése. 

Varrási műveletek begyakoroltatása különböző anyagok összevarrásával.  

Díszöltések, élszegélyek, változatainak megismerése, alkalmazásuk. 

Varrási hibák kiküszöbölései, varrási rutin szerzése. 

Varrógépek mindennapos karbantartásának művelete.  
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5.3.3.  Kiegészítők kárpitozása              144 óra 

Járművek speciális elemeinek (kalaptartó, műszerfal, mennyezet, oldalfalak, 

kormány, váltógomb, tetőkárpit, takaróponyva) kárpitozása. 

Különböző kárpitozott elemek lebontása, tanulmányozása. 

Különböző kárpitozott elemek kialakítása, rögzítési lehetőségeik. 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél. 

 

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek 

(ajánlás) 

Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x  - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés  x  - 

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. Gyakorlati munkavégzés körében     

1.1. Műveletek gyakorlása x    

1.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x   

2. Üzemeltetési tevékenységek körében     

2.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 x   

2.2. Feladattal vezetett szerkezetelemzés  x   

2.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x   

2.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
x    
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5.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

 

10234-12 azonosító számú 

 

Kárpitozás alapjai 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10234-12 azonosító számú, Kárpitozás alapjai megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10234-12 

Kárpitozás alapjai 

Kárpitos szakmai ismeretek 

Gyártástechnológiai 

alapismeretek 

gyakorlat 

K
ár

p
it

o
zá

s 
an

y
ag

ai
 

K
ár

p
it

o
zá

s 
fő

 

m
ű
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K
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n
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, 

sz
ak
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jz

 

B
ú
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ö
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, 
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u
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B
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n

sá
g
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s 

m
u

n
k
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s 

K
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p
it
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s 

sz
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sz
ám
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P
ár

n
áz

ás
i 

m
ó

d
o

k
 

FELADATOK 

Kárpitos műhely baleset-, tűz- és 

környezetvédelmi előírásait betartja 
     x x  

Kéziszerszámokat használ x x x x x x x x 

Kárpitos alap- és kézi gépeket használ  x x x x x x x x 

Kézi, gépi szerszámok használatára 

vonatkozó előírásokat betartja 
x x x x x x x x 

Egyéni védőberendezéseket, 

védőfelszereléseket használ 
x x x   x x  

Anyagot, segédeszközt előírásszerűen 

tárolja 
x x x x x x x x 

Kézi alapműveleteket alkalmaz x x x x x x x x 

Bontási műveleteket végez, tanulmányoz x x x x x x x x 

Az anyagok újrahasznosítási lehetőségeit 

alkalmazza 
x x      x 

Állványszerkezeteket ellenőrzi, 

tanulmányozza 
x x x  x   x 

Faipari alapszerkezetekre ráépít x x x     x 

Kárpitozást végez, módszereit 

tanulmányozza 
x x x x x x x x 

Technológiai sorrendiséget és a méretezés 

szabályait betartja 
x x x x x x x x 

Tartószerkezeteket kiválaszt, készít, szerel x x x   x x x 

Bútorrugós alapot készít x x x x x x x x 

Rugótestet alkalmaz x x x x x x x x 

Párnázó anyagokat választ x x x x x x x x 

Anyagokat kézzel, géppel szab, varr, szegez, 

ragaszt 
x x x   x x x 

Ergonómiai szempontok szerint kárpitozást 

felépít  
 x      x 

Párnázatokat alakít, készít  x x     x 

Bevonó anyagokat választ, rögzít x x x  x   x 

Méretvétel után szabástervet, sablont készít     x   x 
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Díszítő elemeket megfelelően kiválaszt, 

alkalmaz 
 x      x 

Késztermék esztétikai megjelenését, funkció 

teljesítését ellenőrzi 
x x x x x   x 

Bútorstílusokat felismer     x   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavégzés szabályai  x x   x x x 

Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások 
x  x    x  

Szerszámok, kéziszerszámok  x x    x x 

Gépkönyv, kezelési, szerelési és 

karbantartási utasítások 
     x x  

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések      x x  

Tűzoltó berendezések, eszközök x x x x x x x x 

Tűzveszélyes anyagok és tárolásuk x  x   x   

Anyag- és gyártástechnológiák x       x 

Alap-, segéd- és díszítő anyagok x  x  x    

Kárpitozás alapgépei      x x  

Bútorstílusok     x   x 

Műszaki rajz, szakrajz   x x x   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott, hallott szakmai és köznyelvi 

szöveg megértése 
x x x x x x x x 

Köznyelvi és szakmai szöveg fogalmazása 

írásban 
x x x  x x x x 

Szabadkézi és műszaki rajz készítése, 

olvasása, értelmezése 
   x     

Elemi számolási készség  x x     x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Figyelem x x x x x x x x 

Kézügyesség x x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Együttműködő készség x x x x x x x x 

Kommunikációs készség x x x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x x x x x x x 
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18. Kárpitos szakmai ismeretek tantárgy              424 óra 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A bútorkárpitozáshoz szükséges alapvető ismeretanyagok megismerése, a 

kárpitozás műveleteinek megértése. Hagyományos és korszerű kárpitozások 

anyagainak és technológiájának megismerése, írott anyagok és szakmai rajzok 

alapján. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

6.3. Témakörök 

 

6.3.1.  Kárpitozás anyagai                90 óra 

A kárpitosiparban alkalmazott segédanyagok meghatározása, szegek, csavarok, 

kapcsok, segédanyagok típusai, alkalmazásuk. 

Természetes alapú növényi, állati szálas anyagok típusai, tulajdonságuk, 

felhasználásuk. 

Mesterséges kialakítású műszálak alapanyagai, gépeik, tulajdonságaik, 

felhasználásuk. 

Cérnák, zsinegek fajtái, kialakításuk, jellemzői. 

Cérnáknál, zsinegeknél alkalmazott jelölési módok értelmezése. 

Természetes és mesterséges alapú ragasztóanyagok, jellemzői, tulajdonságaik. 

Hagyományos kárpitozott bútorok állványszerkezeti anyagai (fa, fém, 

műanyag). 

Korszerű bútorállványok anyagainak ismerete.  

Hagyományos tartószerkezeti anyagok jellemzői, fajtái, tulajdonságai. 

Modern bútorokon alkalmazott tartószerkezeti anyagok fajtái, tulajdonságai. 

Bútorrugók típusai, anyagaik, fő méreteik. 

Rugótestek (epeda, Bonell) anyagai, gyártásuk, tulajdonságaik, méreteik. 

Tartószerkezeti-rugózati anyagok ismerete, típusaik. 

A kárpitozás során alkalmazott vászonszerkezetek anyagai. 

Hagyományos párnázó anyagok (tömőanyagok) rendszerezése, tulajdonságaik, 

felhasználásuk. 

Modern tömőanyagok fajtái, tulajdonságaik, felhasználásuk. 

Szintetikus úton előállított anyagok, laticel, habgumi, tulajdonságai, 

alkalmazási módjai. 

Szálas anyag lapok hagyományos és modern kialakításai. 

Nem szőtt textíliákból készült termékek. 

Habszivacs anyagok típusai, gyártásuk, tulajdonságaik. 

Formahabok anyagai, tulajdonságai, felhasználásuk. 
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Szövési, fonási ismeretek. 

Kárpitosipari bútorszövetek, csoportosításuk, alkalmazásuk. 

Szövetek utókezelésénél alkalmazott eljárások. 

Állati bőrök tulajdonságai, típusaik, a bőrkikészítés módjai, technológiái, 

alkalmazása. 

Műbőrök típusai, rétegei, felhasználásuk. 

Díszítőanyagok, díszítőelemek tulajdonságai, felhasználásuk. 

Kárpitos anyagok anyagvizsgálatának módjai. 

Függönyözési anyagok ismerete, típusaik. 

A kárpitozott bútorok felújításához alkalmazott anyagok típusai, 

tulajdonságaik, felhasználásuk. 

Csomagolóanyagok típusai, anyagaik, felhasználásuk.  

 

6.3.2. Kárpitozás fő műveletei               90 óra 

A kárpitozott bútor fogalma, a kárpitozás története 

A kárpitozási műveletek célja, kialakulása, alkalmazása a kárpitozás során 

Kárpitozott bútorok típusai, ülő és fekvőbútorok (ülőke, puff, szék, karosszék, 

fotel, sezlon, heverő, fotelágy, franciaágy, kanapé, szófa, ülőgarnitúra). 

Tartószerkezetek célja, fajtái, hagyományos textilhevederezés módjai. 

Hevederek típusai, kiosztása a felületre, alsó, felső és belső hevederezés. 

Hevederezés technológiai művelete (rögzítés fűzés, feszítés). 

Tág és szoros hevederezés alkalmazása. 

Egyenes és ívelt felületek hevederezése. 

A hevederezéssel szemben támasztott követelmények, hevederezési hibák. 

Epeda és Bonell rugótest során alkalmazott tartószerkezeti anyagok és 

technológiai kialakításuk. 

A rugózat célja, formai követelmények. 

A hagyományos bútorrugók csoportosítása (rugótípusok, méreteik, 

felhasználhatóságuk). 

Bútorrugók kiválasztása, kampózás, egyengetés, igazítás, szakszerű elhelyezése 

a felületre. 

Kampók helyzete, rögzítési technikák fa és heveder alapra. 

Rögzítés minőségi és esztétikai követelményei. 

Zsinegleszabás technológiája, rögzítése. 

Hurkolási, csomózási technikák. 

Kötözés műveletei alacsony és magas rugózat készítése esetén. 

Lehúzás, kikötés, visszakötés, felületi kötözés készítésének munkafolyamatai. 

Él-drót, él-zsineg kialakításának művelete. 

Ülések, támlák, karok rugózatának kialakítása. 

Keményebb-lágyabb rugózat kialakítása. 

Epedával készített rugózat kialakításának technológiája keretezett, keret nélküli 

epeda. 
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Bonell rugóval kialakított rugózat szerelése. 

Alappárnázás célja, főbb lépései, formai követelmények. 

Bútorrugók, epeda, Bonell alap-rugóvásznazási technológiai műveletei. 

Vászonszabás, rögzítés varrással, szegezéssel. 

Anyagtartó öltések készítésének célja, az öltések helye, kialakításuk. 

Párnázó anyagok (tömőanyagok) előkészítése, minősége. 

Afrikfelrakás technológiai lépései, formai követelmények a felületre felrakás 

során. 

Beszegezett, bevarrt, tekercsélű párnázat kialakítása. 

Formavászon leszabás, rögzítési technológiái a felülethez. 

Átvarrási műveletek készítése, öltések típusai, nagyságuk, technológiai 

kialakításuk. 

Élképzési lehetőségek, betűzött, beszegezett él készítésének menete. 

Anyagigazítás jelentősége sarok és élvarrás előtt. 

Sarok és élvarrási műveletek, öltéstípusok és kialakításuk. 

Párnázat fárasztása, megülése. 

Alappárnázási hibák felismerése, javítási lehetőségei. 

Kézi alappárnázást helyettesítő megoldások (gépi alappárnázás, tűzött afriklap) 

ismertetése. 

Felsőpárnázási módszerek, a hagyományos felsőpárnázás anyagrétegei. 

Anyagtartó öltés, párnázó anyagok réteges felrakása, formai követelmények 

figyelembevétele. 

Fehérvászon borítás, vászonszabás, kitűzés, kiakasztás, rögzítési lehetőségek. 

Felsőpárnázás készítése modern technológiával, modern anyagokkal. 

Bevonás célja, műveletei különböző bevonó anyagok esetén. 

Bevonó anyag kiválasztás ismérvei, funkció szerinti és bútorstílushoz igazodó 

bevonatválasztás. 

Méretvétel, szabás-varrás a bevonat struktúrájának figyelembevételével. 

Különböző párnázatok bevonatának összhangja egy bútoron belül 

(mintairányok, simulási irányok). 

Toldás, szövetpótlás lehetőségének ismeretei, technológiái. 

Ideiglenes szövetrátűzés, kiakasztás (kiszegelés), végleges rögzítési megoldások 

falcba, keret, káva aljára, nyitva-visszahajtva rögzítés. 

Fehérvásznazási molinózási megoldások célja, kialakítása. 

Bevonási hibák. 

Díszítőelemek célja, hagyományos díszítőelemek kiválasztása. 

Stílusoknak megfelelő díszítőelemek. 

Díszszegezési, bortnizási technológiák (kézi, gépi díszszegezés) díszítési, 

esztétikai hibák. 

Szegezett, varrt és ragasztott díszítő elemek alkalmazása (varró és szegező 

zsinórok, paszományok, rojtok, bojtok) elhelyezkedése a kárpitozott bútoron. 

Hagyományos élforma kialakítások készítésének műveletei. 
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Szabad és kötött párnázatok hagyományos kialakításának lehetőségei. 

A modern párnázás felépítési lehetőségei, a technológiát segítő gépek. 

Tartószerkezetek, rugózatok, párnázatok, bevonatok összhangja, párnázó 

anyagok, tulajdonságaik, egymásra hatásuk. 

A modern párnázás szerelési főműveletei. 

Hagyományos-modern anyagok kombinációi a műveletek során (ún. retró 

bútorok). 

Tartószerkezetek keménységi fokozatai, tartószerkezet-rugózat kialakítási 

technikák. 

Zörejmentesítés, rugózat szerelés Bonell-, táska- és egyéb magas rugózatból. 

Párnázat kiválasztás ismeretei, párnázó anyagok mérése, szabása, ragasztása. 

Párnázó anyagok egymásra építésének lehetőségei, nem megfelelő anyagok, 

technológiák. 

Habszivacs konfekcionálás kézi és gépi műveletei, műszálvatta (vlies) célja, 

kialakítása. 

Modern bevonás technológiai műveletei, hagyományos és modern bevonás 

összehasonlítása. 

Modern díszítőelemek típusai, alkalmazása, készítésének technológiai 

műveletei. 

Kisüzemi és nagyüzemi bevonás technológiája, szerszámok, eszközök, gépek. 

Szövetterítési lehetőségek, sablonok és jelölései, szabási módok, varrodai 

műveletsorok. 

Varrógépen alkalmazott öltéstípusok, varrásszerkezetek, varrásmódok. 

Rögzített és szabad párnázatok bevonási lehetőségei, bontható kárpitos 

szerkezetek kialakításai. 

Modern eltisztázási lehetőségek (húzózár, zipzár, csat, fémtüske, tépőzár 

patent). 

Modern kárpitozás során alkalmazott kiegészítő elemek (lábak, vasalatok, 

díszítő pofák, műanyag elemek). 

 

6.3.3.  Kárpitosipari szerkezetek               72 óra 

Állványszerkezetek célja, jellemzőik, alkalmazásuk a kárpitozott bútoroknál. 

Tömör fából készült állványszerkezetek, jellemző tulajdonságuk, kapcsolódási 

módjuk, hibái. 

Állványszerkezetekkel szembeni követelmények (nedvességtartalom, 

keresztmetszetek). 

Fényezett, faragott állványszerkezetek. 

A kárpitléc szerepe a kárpitozás során. 

Több állványszerkezetből felépülő bútorzat felépítése, összeerősítési módjaik. 

Korszerű faalapú lapszerkezetekből készült bútorállványok kialakítási 

lehetőségei, összekapcsolási módjaik, tulajdonságaik. 

Hajlított faanyagokból készült állványszerkezetek. 
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Fém, kárpitozott szerkezetű bútorállványzatok jellemzői, előfordulásuk. 

Műanyag szerkezetű bútorállványok (kemény és lágy műanyag szerkezetek). 

Rostos anyagokból kialakított állványszerkezetek (rattan, nád). 

Állványszerkezetek fő méretei. 

 

6.3.4. Tervezéstechnológia, szakrajz            122 óra 

Alapjai, egyszerű formák, faipari kötések vetületi és axonometrikus ábrázolásai. 

Kárpitos szakrajzokon alkalmazott jelölések, metszet fogalma, bútoripari és 

kárpitosipari anyagok jelölése, méretarányok. 

Lapos kárpitozások ábrázolása, metszetekkel, különböző anyagokkal, anyagok 

jelölésével.  

Szerkezettan szakrajz ismeretek (alapfogalmak, a műszaki rajz készítésének 

szabályai, vonalak, vonalvastagságok, méretjelölések, a szakrajzkészítés 

eszközei). 

Síkmértani szerkesztések 

Tartószerkezetek, rugók, rugózatok ábrázolásának lehetőségei. 

Osztott, gombozott, bordázott felületek, eldolgozások rajzai. 

Tömött, rugós, lapos hagyományos és modern kárpitozások ábrázolása méret és 

anyagjelölésekkel. 

Szimmetrikus kárpitos szerkezetek fél nézet fél metszet rajzának készítései. 

Támlák, karfák rugózatának kialakítása az emberi test ergonómiai 

követelményei alapján. 

Beszegezett, betűzött, tekercs kialakítású él metszeti ábrázolása. 

Rugós széktípusok metszeti ábráinak készítése. 

Hagyományos és modern kialakítású fotelszerkezetek szerkezeti rajzai (részben 

és telekárpitozott rugós-rugó nélküli ülések, támlák karok). 

Fekvőfelületek metszeti rajzai hagyományos és modern kárpitozással felépülő 

anyagokkal (fotelágyak, heverők, franciaágyak és kiegészítőinek teljes metszeti 

jelölései, hagyományos és modern matracszerkezetek metszetei). 

Nyitható, több részből álló szerkezetek méret és formai követelményeinek 

betartása. 

Kárpitozott ülő-fekvő bútorok ábrázolása, részletrajzok készítése. 

Mélytűzött felületek kialakításának követelményei, ábrázolása. 

Kiviteli rajzok, készítése a formai és szakmai követelmények 

figyelembevételével, látványtervek felépítése, kialakítása. 

A megrendelő igényeinek megfelelő kialakítású és méretű bútor tervezése az 

ergonómiai szempontokat figyelembe véve. A gyártást, kivitelezést segítő 

műhely- és kiviteli rajzok elkészítése. 

Folyamatos és utólagos méret és formai ellenőrzés az ergonómiai 

követelmények alapján. 
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Az állványszerkezetekkel és kárpitozandó felületekkel szemben támasztott 

szakmai elvárások (méretezések, méretarányok betartása mérettáblázat 

figyelembevételével, illesztések, felületkezelések állapotának ellenőrzése). 

Fa, fém és műanyag szerkezetek, szerelvények szakszerű anyagválasztása 

(anyag minőségének, összeépítésének, szilárdságának, stabilitásának 

felismerésével, beépítendő alkatrészek funkciójának teljes körű ismeretével). 

Kárpitos alapanyagokkal szemben támasztott minőségi követelmények 

ismerete (hagyományos és korszerű anyagok esetében, termékek minőségének 

meghatározása, csoportosítása, ellenőrzése, alkalmazásuknak megfelelően). 

Alap- és segédanyagok leggyakoribb hibaforrásának ismerete (tárolásból, 

gyártásból, rossz használatból eredő hibák, anyagok feldolgozás előtti minőség 

ellenőrzése). 

Kárpitozások méreteinek, méretarányainak szakszerű kialakítása (ergonómiai 

és kényelmi szempontok, helyes méretezés és formai kialakítás 

figyelembevételével, az emberi test formájának, súlyelosztásának megfelelően). 

Szakmai ismeretek helyénvaló alkalmazásának ismerete (technológiai 

sorrendiség betartásának fontossága). 

Munkafolyamatok közötti ellenőrzések fontosságának ismerete (felismerése, 

formai követelmények alkalmazása). 

Tartószerkezet megfelelő anyagainak kiválasztása és szakszerű alkalmazásának 

ismerete (típusa, anyaga, kiosztása, rögzítési módja, rugalmassága, szilárdsága). 

Hagyományos és korszerű rugók, rugótestek szakszerű alkalmazásának 

felismerése (méretük, rugalmasságuk, erejük, magasságuk, menetszámuk 

alapján történő ellenőrzésük, rögzítési követelmények betartása (bútorrugó, 

epeda, stb.), (sík vagy hullám rugó, Bonell-rugó, stb.). 

Párnázatokkal és párnázási módokkal szemben támasztott formai és minőségi 

követelmények betartása (szakszerű elkészítésének ismerete, egyenletes 

anyagfelrakás, szakszerű formaképzés és kialakítás különböző igénybevételű 

termékeknél). 

Bevonó anyagokkal szemben támasztott követelmények (anyagok összetétele, 

minőségi osztályba sorolása, szín és méret tartóssága, szakító szilárdsága). 

Kézi és gépi varrásmódok alkalmazásának szakszerű ismerete (egyenletes 

öltésnagyság alap- és díszvarrások esetében az esztétika és tartósság 

figyelembevételével). 

Bevonás és az eltisztázás műveleti követelményeinek ismerete (méret, forma 

ellenőrzés, szegezési, kapcsozási műveletek szakszerű alkalmazása). 

Díszítési eljárások esztétikus rögzítésének felismerése (varrt, ragasztott, 

szegezett díszítőelemek szakszerű elhelyezésének ismerete). 

Termék értékelésének módja (késztermék alakváltozásának, minőségének, 

méretének, esztétikumának és funkcióteljesítésének ellenőrzése, helyes 

működésének felismerése). 
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Tárolási követelmények ismerete (állag és minőségromlás elkerülésével a 

termék csomagolása, szakszerű tárolása). 

Ajtók, sportszerek, gyógyászati és egyéb egyedi kárpitozandó termékek 

párnázásánál méretek és ergonómiai szempontok betartása. 

 

6.3.5.  Bútortörténet, stílusismeret               50 óra 

Antik bútor, stílbútor, műbútor, modern bútor fogalma, jellemzőik. 

A kárpitozott bútorok kialakulása, jellemzői. 

A történelmi bútorok ismertetőjegyei. 

Antik stíluselemek. 

Román stílus. 

Gótikus stílus. 

Reneszánsz stílus. 

Barokk stílus. 

Rokokó stílus. 

Klasszicizmus. 

Empire stílus. 

Biedermeier stílus. 

Historizmus, neoklasszicizmus. 

Szecesszió. 

A 20. század bútorai.  

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. házi feladat x   - 

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 
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 6. pont lebontása, 

pontosítása) 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.2. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tesztfeladat megoldása x   - 

3. Képi információk körében     

3.1. Munkavédelemi táblák értelmezése   x - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

19.  Gyártástechnológiai alapismeretek gyakorlat tantárgy            756 óra 

 

19.1. A tantárgy tanításának célja 

Biztonságos munkavégzés szabályainak megismerése és betartása a technológiák 

alkalmazása során. Különböző párnázatok készítésének elsajátítása a 

gyakorlatban kézi és gépi műveletek segítségével. 

 

19.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 
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19.3. Témakörök  

 

19.3.1. Biztonságos munkavégzés             176 óra 

Munkahelyre vonatkozó biztonságtechnikai, munkavédelmi előírások 

gyakorlati alkalmazása. 

Veszélyhelyzetek megelőzésének módjai (tűzriadó, áramtalanítókapcsolók, 

poroltók helye, menekülési útvonal tanulmányozása). 

Elsősegély láda helye, tartalma. 

Tűz- és munkavédelmi ismeretek, dokumentálása. 

Tűz és robbanás veszélyének besorolásai az üzem területén. 

Környezetvédelem betartása, bontott és hulladék anyagok megfelelő tárolása. 

Vegyi anyagok megfelelő tárolása, használatának gyakorlata. 

Kéziszerszámok biztonságos használat. 

Kárpitos tűk egyéb eszközök ideiglenes tárolásának helyes módja. 

Kézi gépek munkavédelmi eszközeinek tanulmányozása. 

Varrógépek használatakor alkalmazott munkavédelmi eszközök 

tanulmányozása. 

Varrógépek, szabászgépek mindennapos karbantartásuk (portalanítás, olajozás, 

kések élezése). 

Pneumatikai rendszerek és az azzal működtetett szerszámok, gépek, asztalok 

biztonságos használata. 

A gépeken található munkavédelmi jelképek tanulmányozása. 

  

19.3.2. Kárpitozás szerszámai, gépei             212 óra 

Kárpitos iparban alkalmazott alapvető kéziszerszámok alkalmazása (szegezési, 

nyírási, szeghúzási, csavarozási, stb. műveletek). 

Kézi varrási műveletek készítése, kárpitos tűk (átvarró tű, anyagigazító tű, 

kitűző tűk, görbetűk, rugós tűk) használatba vétele. 

Egyéb speciális kéziszerszámok használata. 

Kézi és gépi gombbehúzók használata. 

Kézi gépek előkészítése, beállításuk, használatuk, karbantartásuk. 

Gépkönyvek tanulmányozása. 

Varrógépek beállítása varráshoz, gépi varrás készítése. 

Kártolás gépeinek tanulmányozása  

Pneumatikus levegővel működő hálózatok megtekintése, elemeik 

tanulmányozása (vízleválasztó, nyomásmérő óra, gyorscsatlakozók, stb.). 

Pneumatikus levegővel működő gépek alkalmazása szegező, kapcsozó 

gépekkel végzett különféle munkavégzés. 

Gépi szabás eszközeinek bemutatása, munkavégzés: kör-, kard- és szalagkéses 

szabászgépeken. 
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Habszabász gép és formázógépek bemutatása, szabás műveletek elsajátítása a 

gyakorlatban. 

Elszívó berendezések részeinek tanulmányozása. 

Ragasztási műveletek kézi és gépi eszközökkel. 

Üzemlátogatások, nagyüzemi termelőgépek megtekintése munka közben. 

 

19.3.3. Párnázási módok               368 óra 

Lapos kárpitozások kialakítása hagyományosan és habszivaccsal. 

Tele és részben kárpitozott bútorok tanulmányozása, szakszerű bontása, 

felépítése. 

Rugós párnázatok készítése. 

Osztott párnázatok készítése, természetes és hamis osztásvonalak készítése. 

Látható és rejtett szegezések készítése. 

Gombozások, mélytűzések tanulmányozása, gombozási műveletkészítés. 

Homorú, domború formák kárpitozása, ráncolás kézzel és varrógép 

segítségével, ránc nélküli formák készítése varrással. 

Ráncolási módszerek kialakítása. 

 

19.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél. 

 

19.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

19.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x  - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés  x  - 

 

19.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 
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1. Gyakorlati munkavégzés körében     

1.1. Műveletek gyakorlása x    

1.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x   

2. Üzemeltetési tevékenységek körében     

2.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 x   

2.2. Feladattal vezetett szerkezetelemzés  x   

2.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x   

2.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
x    

 

19.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

 

10235-12 azonosító számú 

 

Kárpitozott termékek készítése, felújítása  

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10235-12 azonosító számú, Kárpitozott termékek készítése, felújítása megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10235-12 

Kárpitozott termékek készítése, felújítása 

Kárpitozástechnológia 

Kárpitozott 

termékek 

készítése, 

javítása 

gyakorlat 

A
 b
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FELADATOK 

Megfelelő kárpitozási technológiát választ x x  x  x x 

Megfelelő anyagokat kiválaszt x x  x x x x 

Segédanyagot, kelléket kiválaszt, minőséget ellenőriz x x  x  x x 

Megfelelő kárpitozási technológiát alkalmaz x x  x  x x 

Lapos és magas kárpitozás technológiáját alkalmazza x     x x 

Bútorszerkezeteket kárpitoz x x   x x x 

Szerszámokat, gépeket beállít x     x x 

Szakmai számítást végez   x    x 

Szabástérképet készít x  x   x x 

Hibás, elöregedett kárpitos szerkezeteket javít, felújít x     x x 

Korhű technológiát alkalmaz       X 

Függönyözési munkálatokat végez  x    x x 

Porvédő-, takaró- és díszhuzatokat készít  x    x x 

Ajtó és falkárpitozást végez  x    x x 

Sport- és gyógyászati eszközöket kárpitoz  x    x x 

Helyszíni felmérést végez    x x   

Kalkulációt készít   x   X  

Az előállításhoz szükséges anyagokat megrendel x  x   x  

Látványtervet és műszaki rajzot készít x     x  

Terméket szét- és összeszerel, utómunkálatokat végez     x  x 

Terméket csomagol, raktároz, szállít     x x  

Minőségi követelményeket betart    x x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Műszaki- és szakrajz alapfogalmak x x    x x 

Kárpitozási alapok x x    x x 

Szerelések, befejező munkálatok    x x   

Bútorstílusok     x  x 

Kárpitozást segítő gépek x x    x x 

Alapanyagok minőségellenőrzése    x    

Szakmai számítások   x    x 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése x x x x x x x 

Szakmai szöveg fogalmazása írásban x x x x x x x 

Szabadkézi és műszaki rajz készítése, olvasása, 

értelmezése 
x x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Problémamegoldó készség x x x x x x x 

Precizitás x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság x x x x x x x 

Irányíthatóság x x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x x x x x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x x x x 

  x x x x x x x 
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20. Kárpitozástechnológia tantárgy                          316 óra 

 

20.1. A tantárgy tanításának célja 

A kárpitozott bútorok különböző elemeinek, kárpitozási technológiájának 

megismerése. A bútorokon kívüli kárpitozások technológiájának ismerete. 

Szakmai számítások rutinszerű végzése. 

 

20.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

20.3. Témakörök  

 

20.3.1. A bútorkárpitozás technológiája            144 óra 

Lapos kárpitozású párnázatok hagyományos műveletei (párnázóanyag rétegek, 

anyagfelrakási technológiák, tekercs éllel kialakított párnázatok, rugó nélküli 

tömött lapos párnázatok). 

Lapos, modern párnázattal kialakított kárpitozások technológiai műveletei. 

Modern tömőanyagokkal (pehely, toll, darálthab, polisztirolgolyó, stb.) készített 

párnázatok technológiai lépései, alkalmazásának lehetőségei. 

Hagyományos és modern anyagokkal kombinált, lapos kárpitozások 

technológiai műveletei. 

Hagyományos és modern anyagokkal készített ülőkék, puffok kárpitozási 

lehetőségei. 

Lapos kárpitozású falcolt 5 rugós székülés készítésének technológiai műveletei. 

5 rugós beszegezett élű párnázat készítésének technológiai műveletei. 

8-9 rugós falcolt és falc nélküli székülés kárpitozása (hevederezési, tartószerelési 

lehetőségek, rugók, rugózat szakszerű készítése, alappárnázás, felsőpárnázás 

bevonás, díszítés falcba). 

Hagyományos falcolt támlák kialakítása (elől, elől-hátul falcolt széktámlák 

kárpitozási műveletei hagyományos és modern anyagokkal). Telekárpitozott és 

osztott széktámlák kárpitozása. 

Szék- és támlakárpitozási hibák. 

Habszivaccsal, formahabbal készített modern kárpitozású székek típusai, 

kárpitozásának menete. 

Karosszékek fotelok fajtái, csoportosításuk, 12-16-20 rugós ülések kárpitozásának 

technológiai lépései hagyományos kárpitozással. 

Modern fotelszerkezetek kialakítása, párnázat felépítések. 

Hagyományos - modern anyagok kombinációi. 

Habszivacsos, habszivacsos-rugós fotelülés szerkezetek kialakítása. 

Párnázat konfekcionálás, ragasztás szögletes és íves formák kialakítása. Kivehető 

és rögzített kárpitozások, típusai, készítésük. 
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Hagyományos foteltámlák típusai, kárpitozásának technológiai fő műveletei. 

Telekárpitozott, részben kárpitozott foteltámlák technológiája (tömött, hasi 

részben rugós, beszegezett, betűzött élű, teljesen rugós, támlatetőn rugós), 

kárpitléc segítségével. 

Foteltámlák hátsó (spantel) részének kárpitozása. 

Foteltámlák díszítésének lehetőségei. 

Modern kialakítású foteltámlák típusai, párnázat kialakításának technológiai 

lépései. 

Osztott felületű párnázatok készítése hagyományos és modern technológiával. 

Fotelkarok kárpitozása hagyományos és korszerű módon. 

Karmantyús kar, tömött, rugós kar készítésének technológiai műveletei. 

Fotelkarok bevonása, hagyományos díszítési technológiái. 

Korszerű anyagokkal készített fotelkarok kárpitozása modern díszítőelemekkel. 

Fotelkarok külső kárpitozása. 

Hagyományos és modern tele és részben kárpitozott, elemekre szedhető 

fotelszerkezetek kialakítása, szét és összeszerelésük, oldható és oldhatatlan 

kötőelemekkel. 

Párnázatok egymásra hatása, kárpitozási hibák. 

Fekvőfelületek (heverő, fotelágy, kanapé, franciaágy) fogalma, fő méretei 

Fekvőfelületek kárpitozása, hagyományos bútorrugós heverő (sezlon) 

kárpitozásának technológiája. 

Hagyományos-korszerű kombinált anyagokkal kialakított fekvőfelületek 

kárpitozása. 

Korszerű anyagokkal készült lapos és magas kárpitozású fekvőfelületek típusai, 

technológiai műveletei. 

Franciaágy szerkezetek kárpitozása hagyományos és modern módon. 

Szabadpárna szerkezetek kialakítása hagyományos anyagokkal (tömött, több 

részből álló forgatható szabadpárnák, bútorrugós, epedabetétes szabadpárnák). 

Modern matracszerkezetek kialakításai, ún. biomatracok, rugós és habmatracok 

anyagrétegei, technológiai műveletei, kárpitozást segítő gépek ismertetése. 

A mélytűzés alkalmazása, tűzésmintái, mintaarányok, sablonozási technológiák. 

Párnázat felrakás, tűzéspontok kialakítása, szabás-varrás, tűzési, gombozási 

műveletek, elhajtások technológiái. 

Mélytűzési műveletek kialakítása tömött párnázott és rugós felületre. 

Mélytűzés, gombozás összehasonlítása, párnázatosztás egyéb lehetőségei, 

gombozás modern párnázatokon, mélytűzési műveletek modern anyagok 

felhasználásával. 

Műszaki dokumentáció célja, felépítése, készítésének menete adott kárpitozott 

bútorra. 

 

20.3.2. Egyéb kárpitozási műveletek             104 óra 
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Levehető jármű és bútorhuzatok szabásának, készítésének eszközei, formai 

kialakításuk, rögzítési lehetőségeik. 

Szabadtéri párnaszerkezetek készítésének speciális anyagai, párnázatok 

készítésének technológiai műveletei. 

Szabadtéri árnyékolók, egyszerű sátorszerkezetek készítésének alapismeretei. 

Ajtó kárpitozás formai kialakításának meghatározása, készítésének műveletei. 

Lapos, magas kárpitozású ajtók kárpitozása hagyományos és modern 

anyagokkal. 

Jármű és bútorkárpitozások technológiájának összefüggései, elméleti és 

gyakorlati szempontból. 

Járművek speciális részeinek kárpitozása, eljárásainak ismertetése. 

Sportszerek kárpitozásának módjai, párnaszerkezetek felépítése. 

Gyógyászatban alkalmazott speciális kárpitozott bútorok párnázatának 

kialakítási technikái. 

Falkárpitozási módszerek, technikák. 

Rögzített falkárpitozások speciális anyagai. 

Faliszőnyegek kialakításának technikái. 

Függönyözési műveletek kialakítása, méretvételezése, fényáteresztő, sötétítő, 

függönyök, függönyhúzó szerkezetek fajtái, készítésének módjai. 

Függönyanyagok gépi varrási műveletei. 

Háztartási textíliák ismertetése (ágytextíliák, takarók, paplanok, dunnák, 

párnák), szerkezeti felépítésük. 

Ponyvák elkészítési módja, javítási lehetőségek, felhasznált segédanyagok. 

Jármű és egyéb ponyvák elkészítési módja, javítási lehetőségeik, felhasznált 

segédanyagok alapján. 

Egyéb speciális kárpitozási módok falikárpit, díszpárnák, lakberendezési 

eszközök készítési módok. 

 

20.3.3. Szakmai számítások                34 óra 

Alapmértékegységek a hagyományos kárpitozási anyagok alkalmazása során. 

Korszerű anyagok mennyiségi jelölései. 

Hevederszükséglet számítás kárpitozott felületeken. 

Tömött, hagyományos forgatható matracvászon számítás. 

Ékpárna, hengerpárna, ablakpárna számítás műveletei. 

Modern párnázó anyag számítás a felhasznált anyagok mennyiségi jelölésének 

ismerete alapján meghatározott bútorokra. 

Ráhagyás, visszahajtás, varrásszélesség, nyúlás fogalma. 

Bevonó anyag szükségletszámítás hagyományos kárpitozású egyszerű 

bútorokra, félszélesség fogalma, terítékrajz célja, készítése. 

Modern szabadpárna bevonó anyag szükségletének számítása toldással és toldás 

nélkül. 

Egyszerű kárpitos bútorok bevonó anyag szükséglet számítása terítékrajzzal 
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Összetett, több kárpitos elemből felépülő bútorok bevonó anyagának számítása. 

Hulladékszámítás. 

Anyagnormák számítása. 

Rezsi órabérszámítás. 

 

20.3.4. Minőségi követelmények                18 óra 

A kárpitozás során felhasznált anyagok minőségi követelményei (alapanyagok 

átvétele, minőségi követelményeik, ellenőrzésük, leggyakoribb vizsgálati 

módszerek, mintavételezés, bevizsgálás, a vizsgálat berendezései, műszereik). 

Keret-, káva- állványszerkezetekkel kapcsolatos minőségi tudnivalók és 

ellenőrzésük technikái. 

Párnázások kialakításához szükséges megfelelő anyagok kiválasztásának 

követelményei. 

Hagyományos párnázatok kialakításakor szem előtt tartott követelmények 

(rugózat, afrikfelrakás, élvarrás, felsőpárnázás formai és minőségi 

követelményei). 

Bútorok szabványos vizsgálati módszerei és eljárásai. 

Folyamatos gyártásközi ellenőrzés. 

Késztermékek méretének, esztétikumának, funkcióteljesítésének vizsgálata, 

selejt, esztétikai hibás kárpitozott bútorok. 

Késztermékek vizsgálata, minőségi osztályba sorolás. 

 

20.3.5. Csomagolás, raktározás                16 óra 

Csomagolás célja, csomagolóanyag típusok. 

Alap- és segédanyagok eredeti csomagolásának szerepe (zsákos, ömlesztett, 

préselt, vákuumozott, feltekert, dobozolt csomagolások). 

Késztermékek, késztermék elemek, csomagolásának technológiái és szerkezete. 

Szállítási módnak, raktározásnak megfelelő csomagolóanyag választás és 

csomagolás kialakítás. 

Lapra szerelési lehetőségek kárpitozott bútorok esetében. 

Csomagolást segítő gépek ismertetése, működési elvük. 

Különböző anyagok tárolásával szemben támasztott követelmények. 

Raktárak típusai (alapanyag, készáru), kialakításuk, raktárral szemben 

támasztott követelmények. 

Raktározási módok. 

Kárpitos anyagok raktározásának lehetőségei, raktározási hibák, helytelen anyag 

és termékraktározás. 

Készbútorok raktározásának ismeretei, bútorszállítási lehetőségek, bútorok 

rögzítései szállítás során. 

Tűzveszélyes anyagok raktározása. 

Raktározást, szállítást segítő gépek típusai, működésük. 
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20.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

20.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

20.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. házi feladat x   - 

 

20.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.2. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tesztfeladat megoldása x   - 

3. Képi információk körében     

3.1. Munkavédelemi táblák értelmezése   x - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

20.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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21. Kárpitozott termékek készítése, javítása gyakorlat tantárgy          750 óra 

 

21.1. A tantárgy tanításának célja 

Hagyományos és modern bútorok felépítésének begyakoroltatása, kárpitozott 

termékek szakszerű javítása. 

 

21.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és a 

Kárpitozástechnológia tantárgy elméleti óráinak szakmai tartalmára épül. 

 

21.3. Témakörök  

 

21.3.1. A bútorkárpitozás technológiája gyakorlat           430 óra 

Modern kárpitozású tömött (dísz) párnázatok készítése (anyagszabás, gépi 

varrás), különböző forma párnázatok kialakítása, díszítése gombbal, 

díszzsinórral. 

Hagyományos ülőkék, puffok kárpitozása különböző módon (ülőlap kárpitozás 

lapos és magas kárpitozással, hagyományos falcos és modern telekárpitozott 

kialakítással). 

Lapos kárpitozású székek kárpitozásának készítése hagyományos és modern 

technológiával. 

Hagyományos kialakítású lapos, falcolt 5 rugós szék készítése (hevederek 

kialakítása, U szegezés, rugózat kialakítása laposan, vékony párnázat felrakás, 

bevonás, díszítés díszszeggel, bortnival). 

8-9 rugós falcolt és falc nélküli székek kárpitozása beszegezett és betűzött éllel 

(alsó -felső hevederezett bútorrugós, lemezelt szerkezetű epedás kialakítású 

székkárpitozások készítése. 

Rugókötözési módszerek, rugómagasság mérése, különböző felületi kötözések 

készítése, élzsineg, éldrót kialakítása, rugóvászon rögzítése, varrása a 

rugókhoz. 

Párnázó anyagok fölrakása, megfelelő formai kialakítás, vastagság, tömörség. 

Formavászon szálegyenes kiakasztása, kitűzése, átvarrási műveletek 

kialakítása. 

Keret formájának megfelelő élbeszegezés (tűzés), kialakítása, ellenőrzése, 

megfelelő tömörség. 

Szakszerű sarok és élkivarrás. 

Felsőpárnázati anyagok réteges felrakása, fehérvásznazás. 

Bevonás készítése, díszítés falcba, élbe. 

Falcolt támlás székek készítése hagyományos párnarétegekkel és habszivaccsal. 

Falcba díszszegezés kialakítása, hibái, bortniragasztás készítése. 

Telekárpitozott, osztott támlák készítése. 
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Széktámlák készítése modern formahabokkal, irodai forgószékek, műanyag 

tartószerkezetre szerelt székkárpitozások készítése. 

Fotelülés szerkezetek kialakítása hagyományos technológiával, bútorrugóval 

(12, 16, 20 db, rugós), rugótestekkel (különböző tartószerkezeti kialakítások 

készítése, formai kialakítások rugókötözéssel, formára kialakított epeda 

fakeretbe rögzítésével). 

Bonell-rugós fotelülés készítése különböző tartószerkezetekre, rugóvásznazás 

készítése, párnázat felrakás, átvarrás, élkialakítás, felsőpárnázás kialakítása. 

Párnázás-bevonás kialakítása egyenes, kerek és osztott éllel, szövetpótló 

alkalmazása. 

Díszítési műveletek fotelülésen különböző paszományokkal élbe, falcba, 

osztásvonalba rögzítés. 

Modern kialakítású fotelülések készítése habszivaccsal, újnevezett rugómagos 

párnázattal, kiemelhető habszivaccsal, formára kialakítottan. 

Habszivacsos konfekcionálás (habvágás késsel, géppel, ragasztási műveletek 

alkalmazása, ragasztó előkészítése, nyitott idő, lap- és él-ragasztások készítése. 

Ívelt és szögletes formák kialakítása. 

Bevonási műveletek készítése rögzített kárpitozással, fotelpárnák bevonatának 

sablonozása, szabása, varrása élszegélyezéssel, vattaréteg közbeiktatásával, 

tépőzár, zipzár alkalmazásával. 

Párnázat készítése steppelt formában, gombozott, kéderezett, ráncolt formában. 

Foteltámlák kialakítása hagyományos és modern technológiával (tömötten, 

beszegezett éllel, hasi részben rugós kialakítással, teljesen rugós, rugótestek 

kialakításával). 

Foteltámlák készítése habszivaccsal, formára készített habszivacs 

alkalmazásával. 

Hagyományos és modern díszítőelemek alkalmazása. 

Karkárpitozási módszerek kialakítása, tekercsél, készítés, karmantyús kar 

kárpitozása. 

Tömött, rugós telekárpitozott kar kárpitozása hagyományos és modern 

anyagok felhasználásával. 

Karpofák kárpitozása, bevonat eldolgozás ráncolással, varrással, kárpitozott 

vagy fa karelő alkalmazásával. 

Fotel és kanapé párnázatok tanulmányozása, elemekre szedhető kárpitos 

bútorok szétszedése, összeépítése csavarral, ragasztással, illeszkedések, 

kárpitozási hibák kiszűrése, bevonás megfelelő kialakítással. 

Bőr, műbőr, szövet garnitúrák, sablonozási műveleteik, párnázat építése, gépi 

varrása, díszítése, szakszerű bevonása. 

Fekvőfelületek készítése hagyományos módon bútorrugóval, rugótestekkel. 

Különböző tartószerkezetek készítése bútorrugózat kialakítása, alappárnázás 

heveder és lemezelt tartószerkezetre, felsőpárnázás hagyományos és modern 

módon. 
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Bevonás készítése, kitűzés, kiakasztás alkalmazása, fehérvásznazás, 

sarokkialakítási módszerek. 

Párnázást segítő gépek alkalmazása (rugószegező, filckapcsozó, bevonó prés). 

Korszerű párnázó anyagokkal kialakított fekvőfelületek kárpitozása rugóval, 

rugómaggal, habszivacs rétegekkel. 

Többszemélyes ágyszerkezetek párnázatának kárpitozása steppelt, osztott 

párnázattal, ágyneműtartó, fej- és lábrész kárpitozások készítése, díszítéseinek 

készítése. 

Korszerű matracszerkezetek tanulmányozása katalógusból, bútorboltok 

látogatása. 

Matracüzem látogatása. 

Szabadpárna szerkezetek készítése epeda rugóra kétoldali kárpitozással. 

Szakmai számítások alkalmazása. 

Habszivacs szerkezetek kárpitozása levehető bevonattal. 

Mélytűzési tűzésminták szerkesztése, sablonozások, párnázat kialakítás 

hagyományos és modern anyagok felhasználásával. 

Kézi ránckialakítás, gépi ránc vagy kivezető pipa elvarrás, gombok készítése 

gombozó géppel, bevonás kialakítása. 

Szabástérkép készítése. 

 

21.3.2. Kárpitozott termékek javítása             320 óra 

Javítandó termékre jellemző technológia alkalmazása (stílusok, korok, 

figyelembevétele, hagyományos, korszerű kárpitozásnál). 

Járművek és bútorok kárpitozásainak összefüggései javítás szempontjából. 

Termék állapotának felmérése (az alkalmazott technológiák meghibásodásának 

százalékos mértékű megállapítása alapján). 

Javításhoz szükséges szerszámok, gépek előkészítése (állapotuk ellenőrzése, 

balesetmentes használata). 

Anyagszükséglet felmérése (javításhoz szükséges anyaglista készítése, 

segédanyagokról, szerelvényekről). 

Bevonó anyagok, díszítő elemek ajánlása (termék stílusának, jellegének 

megfelelően). 

A műveletek fordított sorrendben való alkalmazása (munkaműveletek 

megtervezése a feltárt hibák alapján). 

Termék méretvétele, szétszerelése (méretdokumentálás, elévülés, elhasználódás 

figyelembevétele). 

Termék bontási műveletének elvégzése (a sorrendiség, szakszerűség 

betartásával). 

Meghibásodás mértékének megállapítása a bontást követően (állvány, rugózat, 

párnázat, bevonás, díszítés állapota). 

A meghibásodott szerkezeti részek javítása (pótlása, cseréje szükség szerint). 

Kijavított szerkezeti részek ellenőrzése (rádolgozhatóság, hibátlan működés, 
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méret- és formatartás figyelembevételével). 

Javításhoz szükséges alapanyagok előkészítése (a lebontott és új anyagok 

válogatása). 

Új anyagok és újrahasznosítható anyagok kiválasztása (előkészítése, 

megmunkálása, feldolgozása, minőségi ellenőrzése).  

Termék korhű javítási műveleteinek elvégzése (stílus, méret és ergonómiai 

követelmények figyelembevételével). 

Bútor eredeti méreteinek és formáinak visszaállítása (az adott kor 

stílusjegyeinek meghagyásával). 

Bevonási műveletek elvégzése (szabás, átszabás régi és új bevonó anyagok, 

szövetek, gobelinek, műbőrök, bőrök, alkalmazásával). 

Díszítőelemek alkalmazása (stílusjegyekhez tartozó díszítések visszadolgozása, 

vagy cseréje). 

Befejező műveletek, összeszerelések (eltisztázás, spanolás), sarokvarrás, 

szerelvényezés elvégzése. 

Elkészült termék ellenőrzése (méret, minőség, funkció, esztétikum alapján). 

A termék csomagolása, tárolása (váz szerkezet és a kárpitozott felület 

sérülésmentes szakszerű tárolása minőségromlás elkerülésével). 

A javítás során keletkezett hulladékok megfelelő tárolása (természetes, 

mesterséges anyagok válogatása, gyúlékony, egészségre ártalmas anyagok 

elkülönítése). 

 

21.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél. 

 

  



 

739 

 

21.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

21.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek 

(ajánlás) 

Sor-

szám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x  - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés  x  - 

 

21.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. Gyakorlati munkavégzés körében     

1.1. Műveletek gyakorlása x    

1.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x   

2. Üzemeltetési tevékenységek körében     

2.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 x   

2.2. Feladattal vezetett szerkezetelemzés  x   

2.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x   

2.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
x    

 

21.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat  

 
OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

1/9. évfolyamot követően 70 óra 

2/10. évfolyamot követően 105 óra 

3/11. évfolyamot követően 105 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 

amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 

részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10233-12 

Járműkárpitos tevékenységek 

Járművek kárpitozása gyakorlat 

Gyártás előkészítés 

Varrodai megmunkálások 

Kiegészítők kárpitozása 

10234-12  

Kárpitozás alapjai 

Gyártástechnológiai alapismeretek 

gyakorlat 

Biztonságos munkavégzés 

Kárpitozás szerszámai, gépei 

Párnázási módok 

10235-12  

Kárpitozott termékek készítése, 

felújítása 

Kárpitozott termékek készítése, 

javítása gyakorlat 

A bútorkárpitozás technológiája 

gyakorlat 

Kárpitozott termékek javítása 
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10233-12 Járműkárpitos tevékenységek 
a 3/11. évfolyamot követően 

Járművek kárpitozása gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Gyártás előkészítés 

Méretpontos szabás készítése. 

Anyagnorma számítások. 

Toldási lehetőségek, az anyagok gazdaságos szabása, felhasználása. 

Anyaghibák, feldolgozási, tárolási hibák, típusai, felismerésük. 

  

Varrodai megmunkálások 

Varrási műveletek begyakoroltatása különböző anyagok összevarrásával. 

Díszöltések, élszegélyek, változatainak megismerése, alkalmazásuk.  

Varrási hibák kiküszöbölései, varrási rutin szerzése. 

Varrógépek mindennapos karbantartásának művelete. 

 

Kiegészítők kárpitozása  

Járművek speciális elemeinek (kalaptartó, műszerfal, mennyezet, oldalfalak, 

kormány, váltógomb, tetőkárpit, takaróponyva) kárpitozása. 

Különböző kárpitozott elemek lebontása, tanulmányozása. 

Különböző kárpitozott elemek kialakítása, rögzítési lehetőségeik. 

 

10234-12 Kárpitozás alapjai 
az 1/9. évfolyamot követően 

Gyártástechnológiai alapismeretek gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Biztonságos munkavégzés 

Varrógépek, szabászgépek mindennapos karbantartásuk (portalanítás, olajozás, 

kések élezése). 

 

Kárpitozás szerszámai, gépei 

Varrógépek beállítása varráshoz, gépi varrás készítése. 

Kártolás gépeinek tanulmányozása. 

Gépi szabás eszközeinek bemutatása, munkavégzés: kör-, kard- és szalagkéses 

szabászgépeken. 

Habszabász gép és formázógépek bemutatása, szabás műveletek elsajátítása a 

gyakorlatban. 
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Párnázási módok 

Gombozások, mélytűzések tanulmányozása, gombozási műveletkészítés. 

Homorú, domború formák kárpitozása, ráncolás kézzel és varrógép 

segítségével, ránc nélküli formák készítése varrással. 

Ráncolási módszerek kialakítása. 

 

10235-12 Kárpitozott termékek készítése, felújítása  

a 2/10. évfolyamot követően 

Kárpitozott termékek készítése, javítása gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

A bútorkárpitozás technológiája gyakorlat 

Fotelülés szerkezetek kialakítása hagyományos technológiával, bútorrugóval 

(12, 16, 20 db, rugós), rugótestekkel (különböző tartószerkezeti kialakítások 

készítése, formai kialakítások rugókötözéssel, formára kialakított epeda 

fakeretbe rögzítésével). 

Habszivacsos konfekcionálás (habvágás késsel, géppel, ragasztási műveletek 

alkalmazása, ragasztó előkészítése, nyitott idő, lap- és él-ragasztások készítése. 

Ívelt és szögletes formák kialakítása. 

Bevonási műveletek készítése rögzített kárpitozással, fotelpárnák bevonatának 

sablonozása, szabása, varrása élszegélyezéssel, vattaréteg közbeiktatásával, 

tépőzár, zipzár alkalmazásával. 

Párnázat készítése steppelt formában, gombozott, kéderezett, ráncolt formában. 

Többszemélyes ágyszerkezetek párnázatának kárpitozása steppelt, osztott 

párnázattal, ágyneműtartó, fej- és lábrész kárpitozások készítése, díszítéseinek 

készítése. 

Mélytűzési tűzésminták szerkesztése, sablonozások, párnázat kialakítás 

hagyományos és modern anyagok felhasználásával. 

Kézi ránckialakítás, gépi ránc vagy kivezető pipa elvarrás, gombok készítése 

gombozó géppel, bevonás kialakítása. 

 

Kárpitozott termékek javítása 

Termék állapotának felmérése (az alkalmazott technológiák meghibásodásának 

százalékos mértékű megállapítása alapján). 

A műveletek fordított sorrendben való alkalmazása (munkaműveletek 

megtervezése a feltárt hibák alapján). 

Termék korhű javítási műveleteinek elvégzése (stílus, méret és ergonómiai 

követelmények figyelembevételével). 

Bútor eredeti méreteinek és formáinak visszaállítása (az adott kor 

stílusjegyeinek meghagyásával). 
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6. 

 
SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ 

a 

 34 582 08 

KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ  

szakképesítés  

speciális szakiskolában történő oktatásához  

tanulásban akadályozottak (st) számára 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakmai tantervi adaptáció      

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 34 582 08 Kőműves és hidegburkoló szakképesítés szakmai és 

követelménymoduljait tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet, 

– a szakképesítések kerettanterveit tartalmazó NGM rendelet 

alapján készült.       

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 582 08 

 

A szakképesítés megnevezése: Kőműves és hidegburkoló 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVI. Építőipar 
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Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 9. Építészet 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra; a második szakképzési évfolyamot 

követően 105 óra; a harmadik szakképzési évfolyamot követően 105 óra 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 

megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy szakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: nincs 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: nincs. 
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V. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 
Módszertani ajánlás a tanulásban akadályozott tanulók szakmai képzéséhez 

A módszertani ajánlás alkalmazható szegregált (speciális szakiskolai) vagy integrált (többségi szakképző 

intézményben vagy csoportban) szervezeti formában, valamint speciális elemeinek átvételével a 

felnőttképzés keretében is. 

 

A tanulási akadályozottság jellemzői 

A tanulási akadályozottság a tanulás minden területére kiterjed, hosszan tartó, végigkíséri a gyermeket 

egész iskolai pályafutása alatt. A tanulási képesség fejlődésében olyan átfogó zavar következik be, amely 

jelentősen akadályozza a gyermek tanulását. Gyógypedagógiai eszközökkel ezen az állapoton sokat lehet 

változtatni, és meg lehet előzni a tanulási akadályozottság további romlását. A tanulásban akadályozott 

gyermekek gyógypedagógiai segítségnyújtással a többségi iskolát is látogathatják. Ha azonban nem 

kapnak elég segítséget, akkor kudarc-kudarcra halmozódik, egyre jobban elfordulnak az iskolától, 

tanulási kedvük (motivációjuk) és önértékelésük rohamosan csökken, és ezzel életesélyeik is romlanak. 

Megfelelő segítséggel azonban ez elkerülhető és hozzá lehet őket segíteni az örömmel és figyelemmel 

végzett eredményes tanuláshoz. A segítség a fiatal egyéni fejlesztését és a tanulási környezet számára 

megfelelővé alakítását egyaránt jelenti. 

Ha ennél pontosabban szeretnénk megfogalmazni a tanulási akadályozottságot, akkor az alábbi 

definícióhoz nyúlhatunk: 

„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az 

idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb 

funkcióképességei, illetve kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási 

nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.” (Mesterházi, 1998, 54.) Tehát az 

idegrendszeri károsodás mellett és helyett ebben a definícióban megjelenik a szociális 

környezet igen erős hatása, amely a későbbi tanulási sikerességet meghatározóan 

befolyásolhatja. 

A tanulási akadályozottság megállapítását a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság szakemberei végzik komplex vizsgálatok alapján. Szakértői 

véleményben rögzítik a fogyatékosság tényét, megjelölve egyúttal a fejlesztés irányait. 
A tanulási akadályozottság – ahogy már szó volt róla – elsősorban iskolai tanulási helyzetekben 

jelentkezik, összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult fejlődésével, melynek következményei sok 

esetben a középiskolás fiatal tanulási teljesítményében is megjelennek, ezért az oktatás során még ekkor 

is figyelemmel kell lenni rájuk. A problémák az érzékelés-észlelés (percepció), a kivitelezés-végrehajtás, 

a szocio-emocionális területeken, valamint a kommunikáció terén egyaránt jelentkezhetnek. 

A társas kapcsolatokban, a szociális interakciókban jelentkező nehézségek a tanulásban 

akadályozott emberek esetében igen gyakoriak, még akkor is, ha az iskolát befejezve 

sikerül munkát találniuk, családot alapítaniuk. A szociális készségek fejlesztésének a 

hívei szerint a „mentális zavarok egy részét a szociális kompetencia hiánya okozza”. Ha 

ez így van, akkor jelentős eredményeket lehet elérni, ha figyelmünket a szociális 

készségek fejlesztésére fordítjuk, s energiát fektetünk bele mind a tanórákon, mind 

pedig azokon kívül. 

 



 

746 

 

A szegregált és integrált szervezeti formák  

Szegregált intézményekben tanulnak olyan tanulásban akadályozott diákok, akik 

egyéni szükségleteik miatt nem képesek integrált oktatásban részt venni. Ezekben a 

gyógypedagógiai intézményekben megfelelő végzettségű szakemberek, 

gyógypedagógusok dolgoznak, valamint speciális tantervet alkalmaznak, mindezt kis 

létszámú osztályokban. 

Integráció esetében a tanulásban akadályozott fiatalok és a nem tanulásban 

akadályozott fiatalok együtt vesznek részt a tanítási folyamatban, a szabadidős 

tevékenységekben. A tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai nevelésének 

esetében az integráció feladata, hogy a számukra szükséges pedagógiai 

többletszolgáltatásokat az ép fejlődésű kortárscsoporton belül kapják meg. 

Az integráció feltételei a következők (ezek természetesen a szegregált intézményekben 

is jelen vannak). 

9. Objektív tényezők 

Az objektív tényezők közé tartoznak a tanulásban akadályozott gyermek iskolai 

boldogulását segítő tárgyi feltételek.  

 Az iskolának ki kell dolgoznia egy egységes, minden tanulóra kiterjedő, azonos 

tananyagot közvetítő tantervet, eltérés mindössze a tanulóktól elvárt, az egyéni 

képességekhez illeszkedő követelmények szintjén jelentkezhet. 

 A kisebb osztálylétszámú osztály kialakításakor figyelembe kell venni a fiatal 

tanulási akadályozottságát, így az osztályban 2 főnek számít, mert tanítása több 

figyelmet, megsegítést és speciális bánásmódot igényel.   

10. Szubjektív tényezők  

 A befogadó pedagógus szemlélete, módszerei, segítőkészsége, kreativitása, 

valamint a fogyatékosságról szóló ismeretei.  

 A szülők támogatása, hozzáállása és aktivitása.  

 A gyógypedagógus érzékenysége a probléma, illetve a gyermek iránt, 

felkészültsége, szakmai tudása, személyisége. A szakemberek közti 

kapcsolatrendszerben a leglényegesebb a pedagógus és a gyógypedagógus jó 

kapcsolata.  

 A társak és a környezet elfogadása. A sikeres integráció, beilleszkedés és 

elfogadás a személyiség szempontjából nézve kétirányú. Múlik azon is, hogy a 

környezet, az osztálytársak mennyire elfogadóak, mennyire hajlandóak a 

viselkedésükön változtatni ahhoz, hogy a fogyatékos gyermeket olyannak 

fogadják el amilyen, és igyekezzenek egyenrangúként kezelni. De múlik a 

fogyatékos gyermek személyiségén is. Minél fiatalabb korban kerül sor az 

integrációra annál nagyobb eséllyel lesz sikeres. 

Az integráció formái lehetnek: 

 Lokális integráció: az integráció legegyszerűbb és viszonylag könnyen 

megvalósítható változata, amikor a sajátos nevelési igényű és a nem sajátos 

nevelési igényű tanulók között semmilyen kapcsolat nem áll fenn, mindössze az 

iskola épülete közös. A tanulásban akadályozott tanulók külön osztályokban, 
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csoportokban tanulnak.  

 Szociális integráció: ebben a formában már tudatosan szervezett az 

együttnevelés, a tanulásban akadályozott fiatalok a foglalkozásokon, a 

tanórákon kívüli időben találkoznak a többségi iskolába járó kortársaikkal.  

 Funkcionális integráció: az integrációnak ezen formája is két szinten valósulhat 

meg. A sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési igényű tanulók csoportja 

egy épületben tanul, külön osztályban, azonban a két párhuzamos osztály 

órarendjét tudatosan úgy szervezik, hogy bizonyos óráik egybeessenek (pl. 

készségórák, bizonyos tanórák). Így a két csoport találkozása tervezett és 

rendszeres, az együtt eltöltött időnek van célja. A teljes integráció az integráció 

legmagasabb szintje, amikor együtt fejlesztik a gyermekeket, a tanulásban 

akadályozott gyermek a tanítási idő minden percét ép kortársaival tölti el.  

Az integrációnak számos előnye lehet a tanulásban akadályozott fiatalok esetében. 

Kutatások igazolták, hogy fejlesztő környezetet jelent számukra ez a kortárs közösség, 

amely jelentheti azt, hogy tanulnak a többiektől, ingergazdag környezetben vannak, 

több ismerethez hozzájuthatnak, de akár azt is, hogy gyorsabb fejlődés tapasztalható 

náluk. A tanulók személyiségfejlődésében is pozitív változásokat hozhat, például: nő az 

önbizalmuk. Hosszabb távon sikeresebb lehet a társadalmi beilleszkedése azoknak a 

tanulóknak, akik integrált környezetben vettek részt az oktatás-nevelés folyamatában. 

Emellett barátságok alakulhatnak ki, valamint megtanulhatják a segítségkérést, illetve 

annak elfogadását is a fiatalok. 

 

Módszertani javaslatok 

A tananyag feldolgozása során alapvető szempontok: 

43. az ismeret sokoldalú szemléltetése, elméleti ismeretek gyakorlati 

megerősítése, 

44. az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben történő közlése, 

45. az ismeretek többszöri ismétlést, begyakorlást igénylő rögzítése, 

46. az alapvető ismeretek folyamatos felidézése, 

47. a hiányzó vagy nem megfelelő mélységű ismeretek időbeni pótlása, 

48. az egyes tantárgyakban megjelenő azonos ismeretanyag összehangolása, 

49. lényeges elemek, ok - okozati összefüggések kiemelése, megláttatása, rész - 

egész viszonyának bemutatása, 

50. a tananyag feldolgozása során a vizsgakövetelményekben 

megfogalmazottakat hangsúlyosan kell kezelni. 

A hatékony tantermi gyakorlat érdekében az alábbi tényezőket tekintjük lényegesnek: 

1. Kooperatív tanulás: a kortársakkal való közös munka és a kooperatív tanulás 

hatékonyan fejlesztik a tanulók értelmi és szociális-érzelmi képességeit. A kooperatív 

tanulás minden tanulónak hasznára válik: az a tanuló, aki magyaráz a másiknak, jobban 

és hosszabb időre megjegyzi az információt, az pedig, akinek magyaráznak, az 

ismeretszintjének megfelelőbb információkat kap, hiszen társa felfogási képessége alig 

magasabb, mint az övé. 
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2. Együttműködésen alapuló problémamegoldás csökkentheti a zavaró magatartás 

mennyiségét és intenzitását a tanórák alatt. Fontos, hogy az osztály szabályait 

(házirendet) az egész osztály közreműködésével alakítsák ki, és hogy mindig jól látható 

helyen legyen elhelyezve az osztályteremben. 

3. A heterogén csoportalkotás hozzájárulhat a tanulásban akadályozott tanulók és 

többségi társaik között növekvő szakadék csökkentéséhez, valamint elősegítheti a 

diákok és a tanárok pozitív hozzáállását a sajátos nevelési igényű tanulókhoz. A 

tudásszint szerinti csoportosítás a tanulásban akadályozott tanulók 

marginalizációjához vezethet. 

4. A differenciálás létjogosultságát az indokolja, hogy a résztvevők alapvetően 

különböznek egymástól. Nem tarthatók azok a feltételezések, amelyek egy tényezőt 

tesznek felelőssé a gyerekek tanulási folyamatban való részvételének színvonaláért pl.: 

életkor, intelligencia, nyelvi fejlettség, apa foglalkozása stb. Helyette inkább több 

sajátosság együttes hatását kell feltételeznünk. Azt hogy melyek ezek, pontosan nem 

tudjuk. Mégis a következő sajátosságait érdemes a tanulóknak megismerni a 

differenciálás érdekében: továbbhaladáshoz szükséges előzetes, megalapozó tudás; 

aktivizálhatóság; önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség; együttműködési 

képesség színvonala; társas helyzet jellemzői. Mindezeket figyelembe kell vennünk 

annak eldöntésekor, hogy közös tanulási vagy differenciált tanulási feltételeket 

biztosítunk tanulóink számára. A differenciálás módozatai a következő lehetnek:  

 Differenciálás a segítségadásban: ha azonos tananyagot dolgozunk fel a 

tanulásban akadályozott fiatalok több segítséget igényelhetnek pl.: a feladat 

megismétlése a nekik megfelelő nyelvi szinten, a feladat kis lépésekre bontása, 

példa bemutatása, analógiák kihasználása, mintaadás stb. 

 Differenciálás a feladatok szintjén: adhatunk kevesebb feladatot a lassúbb 

munkatempójú fiatalok részére, vagy éppen többet a gyorsabbaknak. 

 Differenciálás a tevékenységek szintjén: használhatnak-e a gyerekek valamilyen 

eszközt vagy nem. Kötött vagy választható-e a tevékenység. A választási 

lehetőség biztosítása fokozhatja a gyerekek motivációját, felelősségérzetüket. 

 Differenciálás a szociális keretek szintjén: a gyerekek tanulhatnak egyedül, 

párban, kiscsoportban (azonos vagy megosztott feladatokon) vagy akár 

rugalmas tanuló csoportokban. 

 Differenciálás a tanulási stílus szerint: egyesek inkább vizuális típusúak, mások 

auditív vagy motoros beállítottságúak, de előfordulhat ezeknek a kombinációja 

is. Érdemes tájékozódni, hogy adott csoportban melyik dominál és annak 

megfelelően alakítani az ismeretközvetítést.  

 Differenciálás a célok szintjén: mindezek függvényében irreális lehet azonos 

célok kitűzése.  

 Differenciálás az értékelésben: ha a fentieknek megfelelően szervezzük az 

oktatást, akkor a szokásos iskolai értékelési módok (osztályzás, egyszavas 

minősítés) nehézkessé, szinte lehetetlenné válnak. A legalkalmasabb forma a 

leíró, szöveges értékelés lehet, amelynek feltételei is vannak. Az értékelés a 
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konkrét teljesítményre vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz. 

Tartalmában komplex, mind pozitív, mind negatív elemek megjelennek. A 

fejlődés előző fokához kell, hogy kapcsolódjék és a perspektíva következő fokát 

jelöli meg. Emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét javaslatokat fogalmaz 

meg, a címzettek számára differenciáltan és érthető módon. 

5. Hatékony tanítás a munka megtervezését és következetes ellenőrzését, a teljesítmény 

mérését, értékelését és a magas követelményeket jelenti. A tanulásban akadályozott 

tanulók tekintetében ez a módszer az egyéni fejlesztési terv segítségével valósítható 

meg. Ennek a pedagógiai tevékenységnek a támogatására hozták létre az „Elektronikus 

Egyéni Fejlesztési Tervet”, az EEFT nevű programot (www.eeft.hu). A kialakított 

struktúra, sok száz oldalas szakmai támogató szöveg, és a tanulók sikereire, erősségeire 

építő egyéni fejlesztést támogató cselekvési tervek hasznos eszközök lehetnek. 

6. Otthonos tanulókörzet rendszere: tanulók a tanítás ideje alatt egy kisszámú teremből 

álló tanulási környezetben maradnak, és mintegy csoportfeladatként csak néhány 

pedagógus biztosítja számukra az oktatást, majdnem minden tantárgy esetében. 

Különösen a tanulásban akadályozott tanulók számára fontos ez, hiszen erősíti bennük 

az érzést, hogy tartoznak valahová. Ez elősegíti az állandó környezet kialakítását, 

valamint a nem tudásszint szerint szervezett oktatás megvalósítását. Magyarországon 

is van erre kezdeményezés, például: Dobbantó program (www.fszk.hu) 

7. Alternatív tanulási stratégiák segíthetnek abban, hogy a diákok hogyan tanuljanak és 

hogyan oldjanak meg problémákat. Soha ne felejtsük le, hogy az, ami a tanulásban 

akadályozott tanulók javára szolgál, az a többségi tanulók számára is hasznos. 

8. Az IKT-s eszközök használata jelentős szerepet kap a habilitációs, rehabilitációs és a 

tanórai célok megvalósításában és feladataiban. Az olyan oktatóprogramok, amelyek 

valamilyen információszerzési lehetőséget adnak – a multimédia segítségével –, nagyon 

alkalmasak arra, hogy a tanulásban akadályozott tanulók számára megkönnyítsék az 

adott tananyag megértését, elsajátítását. A látványos, változatos és érdekes 

oktatóprogramok segítenek a tervezésben, a rigid gondolkodás oldásában az olvasás 

megszerettetésében. A multimédiás elemek (hang, kép, animáció) képesek arra, hogy a 

fiatalok figyelmét hosszabb távon fenntartsák, az új ismeretanyagot megértsék, és az 

IKT-s eszközök segítségével az elsajátított tananyagról játékos formában győződjenek 

meg. 

9. A befogadó értékelésnek jól körülhatárolható elemei vannak. (1) Azok a módszerek 

és stratégiák, amelyek segítségével világos képet kaphatunk az oktatás folyamatáról, a 

tanuló elért eredményeiről, és amelyek ugyanakkor arról is informálják a pedagógust, 

hogy a jövőben min kell változtatnia egyes tanulók vagy csoportok tanítása során. Ezek 

az elemek egyrészt segítik a reflektálást az adott időszak alatt elvégzett munkára, 

másrészt használható inputokat adnak a következő időszak tervezéséhez, a 

döntéshozatalhoz. (2) A befogadó értékelésben gyűjtött információ értéktöbbletet 

tartalmaz: nem egy adott pillanatról szóló „felvétel”, hanem figyelembe veszi az adott 

oktatási környezetet, beleértve az otthoni vagy egyéb környezeti tényezőket is, 

befolyásolja a gyerekek tanulását és magát a nevelési-oktatási folyamatot is. (3) Szerves 

http://www.fszk.hu/
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része azoknak a tényezőknek az értékelése, amelyek hozzájárulnak a befogadás 

megteremtéséhez. (4) Jellemzője a tanuló, a tanárok, osztálytársak, szülők és mások 

bevonása az értékelésbe. (5) Tartalmaz olyan eljárásokat, amelyek más funkciókat is 

betölthetnek. Az iskoláknak aktívan kell támogatniuk az értékelés különféle 

megközelítéseinek kifejlesztését, amelyek egyben tükrözik a tanulók ugyancsak 

különféle tanulási módjait, és amelyek szintén különféle módon teszik lehetővé az 

értékeléshez szükséges tanulási tényanyag összegyűjtését. Ez persze azt feltételezi, 

hogy az iskolán belül a tanárok rugalmasan hozhatnak meg olyan döntéseket, mikor 

értékeljenek, mit értékeljenek és azt is, hogy a tanárok olyan módszerek alkalmazásához 

is hozzájutnak, amelyek egy adott tanuló által kedvelt értékelési eszközök. 

 

Befejezés  

A (speciális) szakiskolák feladata a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges 

ismeretek átadása, illetve az, hogy készítsenek fel az Országos Képzési Jegyzékben 

szereplő szakképesítések körében szakmai vizsgára. Emellett biztosítaniuk kell a 

tanulásban akadályozott diákok pályaválasztásának segítését, munkába állásának 

előkészítését, valamint olyan képességek, készségek fejlesztését is, amelyek a tanulók 

későbbi, önálló életvezetésével kapcsolatosak. 

 

 

VI. Speciális szakiskolai óraterv OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

 

A szakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai: 

 

 

előkészítő 

évfolyam 

heti óraszám 

36 hét 

9. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

9. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

10. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

10. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

11. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

11. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

12. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

12. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

32 héttel 

Közismeret 31,5 10,5 378 11,5 414 10,5 378 10,5 336 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

együtt 

0 21 756+70 21 756+105 21 756+105 21 672 

Összesen 31,5 31,5 1134+70 32,5 1170+105 31,5 1134+105 31,5 1008 

8-10% szabad 

sáv  

(közismereti 

rész) 

3,5 2 72 1,5 54 1,5 54 1,5 48 

8-10% szabad 

sáv  

(szakmai rész) 

0 1,5 54 2 72 2 72 2 64 

Mindösszesen 35 35 1260+70 36 1296+105 35 1260+105 35 1120 
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(teljes képzés 

ideje) 

A szakképesítés oktatására fordítható idő 3482 óra 

(756+70+756+105+756+105+672+54+72+72+64) nyári összefüggő gyakorlattal és szakmai 

szabadsávval együtt.  
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

évfolyamonként szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
0,5 

 

 

70 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
0,5 

 

 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

10101-12 

Építőipari közös 

tevékenység 

Építőipari 

alapismeretek 
1  2    0,5  

Építőipari 

alapismeretek 

gyakorlat 

 1       

10275-12 

Falazás, vakolás 

Falazás, vakolás  2,5  1      

Falazatok, vakolatok 

készítésének 

gyakorlata 

 7  4     

10274-12 

Beton és vasbeton 

szerkezetek 

Beton és vasbeton 

szerkezetek  
    2    

Beton és vasbeton 

készítés gyakorlata 
     5   
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10277-12 

Szigetelések 

Víz-, hő- és 

hangszigetelés 
2  

 

2  

 

  

 

3  

Szigetelések 

készítésének 

gyakorlata 

 7  5    6 

10276-12 

Hidegburkolási 

feladatok 

Hidegburkolási 

ismeretek 
  2  2    

Burkolatok 

készítésének 

gyakorlata 

   5  5   

10278-12 

Vegyes kőműves 

feladatok 

Vegyes kőműves 

feladatok  
    2  3  

Vegyes kőműves 

feladatok gyakorlat 
     5  6 

 6 15 7 14 6 15 9 12 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali 

rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során 

kell teljesülnie.
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
12. 

évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
18  

 

 

70 

 

  

 

 

105 

 

  

 

 

 

105 

 

 

  18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4        4 

Munkahelyek 

kialakítása 
4        4 

Munkavégzés 

személyi feltételei 
2        2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2        2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2        2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4        4 

Foglalkoztatás II.       16  16 
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11499-

12Foglalkoztatás II. 

Munkajogi 

alapismeretek 
      4  4 

Munkaviszony 

létesítése 
      4  4 

Álláskeresés       4  4 

Munkanélküliség       4  4 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.       64  64 

Nyelvtani rendszerzés 

1 
      10  10 

Nyelvtani rendszerzés 

2 
  

 

  

 

  

 

10  10 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
      24  24 

Munkavállalói 

szókincs 
      20  20 

10101-12 
Építőipari 

alapismeretek 
36  72    16  124 
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Építőipari közös 

tevékenység 

Szakmai munka- és 

balesetvédelem 
  36      36 

Építési alapismeretek 36  36      72 

Munkajogi és 

vállalkozási ismeretek 
      16  16 

Építőipari 

alapismeretek 

gyakorlat 

 36       36 

Építési alapismeretek  12       12 

Műszaki rajz  12       12 

Épületfizika  12       12 

10275-12 

Falazás, vakolás 

Falazás, vakolás  90  36      126 

Mérés, tervezés 30  12      42 

Anyagismeret, 

anyagszükséglet 
30  6      36 

Falszerkezet és vakolás 

készítés elmélete 
30  18      48 

Falazatok, vakolatok 

készítésének 

gyakorlata 

 252  144     396 

Mérés, tervezés 

gyakorlata 
 36  36     72 

Falszerkezet készítése  108  72     180 

Vakolási gyakorlat  108  36     144 
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10274-12 

Beton és vasbeton 

szerkezetek 

Beton és vasbeton 

szerkezetek  
  

 

  

 

72  

 

  72 

Anyag és 

eszközismeret 
    18    18 

Zsaluzatok, 

állványzatok 
    36    36 

Betonszerkezetek     18    18 

Beton és vasbeton 

készítés gyakorlata 
     180   180 

Zsaluzatok, 

állványzatok készítése 
     72   72 

Vasalások készítése      72   72 

Betonozási 

munkálatok 
     36   36 

10277-12 

Szigetelések 

Víz-, hő- és 

hangszigetelés 
72  72    96  240 

Vízszigetelés 36  36    36  108 

Hőszigetelés 18  18    36  72 

Hangszigetelés 18  18    18  54 

Szigetelések 

készítésének 

gyakorlata 

 252  180    192 624 

Vízszigetelés készítése  108  72    72 252 

Hőszigetelés készítése  108  72    72 252 
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Hangszigetelés 

készítése 
 36  36    48 120 

10276-12 

Hidegburkolási 

feladatok 

Hidegburkolási 

ismeretek 
  72  72    144 

Anyagismeret   36  24    60 

Felület előkészítés   18  24    42 

Burkolási 

technológiák 
  18  24    42 

Burkolatok 

készítésének 

gyakorlata 

   180  180   360 

Beltéri burkolatok 

készítése 
   72  72   144 

Kültéri burkolatok 

készítése 
   72  72   144 

Térburkolatok 

készítése 
   36  36   72 

10278-12 

Vegyes kőműves 

feladatok 

Vegyes kőműves 

feladatok  
    72  96  168 

Mérési és kitűzési 

ismeretek 
    24  18  42 

Nyílászáró 

szerkezetek 
    24  36  60 

Bontás és átalakítás     24  36  60 

Vegyes kőműves 

feladatok gyakorlat 
     180  192 372 
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Mérési, kitűzési 

feladatok 
     36  48 84 

Nyílászárók beépítése      72  72 144 

Bontási és átalakítási 

munkálatok 
     72  72 144 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 216 540 252 504 216 540 288 384 2940 

Összes éves/ögy óraszám: 756 70 756 105 756 105 672 3220 

Elméleti óraszámok/aránya 972 / 30,19% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 2248 / 69,81% 
Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 

teljesülnie. A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A  

11500-12 azonosító számú 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11500-12 

Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 

M
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 

jelentőségét 
x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 

kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 
 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 

szervezési feltételeivel kapcsolatos 

munkavédelmi követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a 

munkavédelmi feladatok ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási 

megbetegedések hátrányos következményei 
x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 

szabályozása 
x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 

feltételei 
  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  
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1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy 18 óra 

 

1.19. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges 

kompetenciák elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

1.20. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

 

1.21. Témakörök  

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek 4 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek 

megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások 

jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése. 

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember 

egészségére és testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 

munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és 

a munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások 

jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő 

megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt 

technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és 

szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-

munkaegészségügy) 

Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom 

meghatározásai. 

 

1.3.2. Munkahelyek kialakítása 4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, 

prioritások. 
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Szociális létesítmények 

Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek 

biztosítása, megfelelősége.  

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és 

kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és 

felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző 

berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, 

tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás 

Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A 

kézi anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

Raktározás 

Áruk fajtái, raktározás típusai 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei 2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri 

alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, 

munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 

irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

1.3.4. Munkaeszközök biztonsága 2 óra 

Munkaeszközök halmazai 

Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi 

Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének 

dokumentációs követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) 

meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget 

tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 

meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás 

követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 
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Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, 

üzemviteli és emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési 

követelmények. Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a 

biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények. 

 

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások 2 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes 

anyagok és keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások 

valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a 

lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés 

jelentősége a munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek 

biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések 

megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége 

 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek 4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és 

méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki 

egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 

törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető 

szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett szereplők 

(állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai 

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az 

ágazati miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a további 

részletes követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi 

előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, 

létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében 

ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések 

fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a 

megelőzés eszköze 



 

 766 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

1.22. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

1.23. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, 

tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 

Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 

jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    

 

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel  
x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 

ártalmai 

 

1.24. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

11499-12 azonosító számú 

 

Foglalkoztatás II. 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 



 

 769 

A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 

M
u

n
k

aj
o

g
i 

al
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is
m
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et

ek
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k
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lé
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Á
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k
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k
ü
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FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x x   

Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat   x  

Feltérképezi a karrierlehetőségeket   x  

Vállalkozást hoz létre és működtet    x 

Motivációs levelet és önéletrajzot készít   x  

Diákmunkát végez  x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 

munkavállaló felelőssége 
x x   

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x x   

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka) x x   

Álláskeresési módszerek   x  

Vállalkozások létrehozása és működtetése    x 

Munkaügyi szervezetek   x  

Munkavállaláshoz szükséges iratok  x   

Munkaviszony létrejötte  x   

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 

nyugdíjbiztosítási összefüggései 
x x   

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 

lehetőségei  
  x x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x x x x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x x x x 

Elemi szintű számítógéphasználat x x x x 

Információforrások kezelése x x x x 

Köznyelvi beszédkészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x x x x 

Szervezőkészség   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x x 
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Határozottság x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x x 

Információgyűjtés x x x x 

 

  

  



 

 771 

2. Foglalkoztatás II. tantárgy 16 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint 

a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 

elsajátítására. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

2.3. Témakörök  

 

2.3.1. M

unkajogi alapismeretek 4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei 

(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, 

együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott 

kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 

munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, 

felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus 

munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 

történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 

turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői 

jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 

önkéntes munka.  

 

2.3.2. M

unkaviszony 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 
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járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái 

(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

2.3.3. Á

lláskeresés 4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 

munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 

támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 

kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, 

önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél 

felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 

személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 

Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben), 

munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába 

történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó 

(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs 

Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 

szerepe. 

 

2.3.4. M

unkanélküliség 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). 
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Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, 

vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, 

pszichológiai tanácsadás. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    

1.2. megbeszélés  x   

1.3. vita  x   

1.4. szemléltetés   x  

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat   x  

 

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
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i 

C
so

p
o

rt
- 
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o

n
tá

s 

O
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- 

k
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    
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1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése  x   

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.3. Tesztfeladat megoldása  x   

 

2.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  
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A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 
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FELADATOK 

Idegen nyelven:     

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatványt kitölt 
x x x x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:     

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 
   x 

a munkakör alapkifejezései    x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven 

feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 

való reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés  x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x x x  

Kapcsolatteremtő készség  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés  x x  

Analitikus gondolkodás   x  
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3. Foglalkoztatás I. tantárgy 64 óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és 

szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá 

egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy 

a tanuló idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen 

végezni a munkáját.  

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy 

alapvető nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, 

segédigék, illetve a mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az 

induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez 

kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva 

valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek 

 

3.3. Témakörök 

 

3.3.1. N

yelvtani rendszerzés 1  10 óra 

A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 

vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz 

kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a 

jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű 

mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén 

a diák alkalmassá válik a munkavégzés során az elvégezendő, illetve elvégzett 

feladathoz kapcsolódó a munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az 

elvégezendő munka elért eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra 

vonatkozó kérdések megértse, valamint a helyes igeidő használattal ezekre 

egyszerű mondatokban is képes lesz reagálni. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető 

igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 

3.3.2. N

yelvtani 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. 
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Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven 

feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 3 alapvető igeidő, a segédigék 

által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés, a szórend 

alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy 

munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő 

maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi 

meghallgatás során.  

 

3.3.3. N

yelvi 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. 

 

3.3.4. M

unkavállalói szókincs  20 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 

mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával tudjon bemutatkozni 
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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. 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, 

mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

 

 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    
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1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.5.. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

10101-12 azonosító számú 

 

Építőipari közös tevékenység 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10101-12 azonosító számú, Építőipari közös tevékenység megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10101-12 

Építőipari közös tevékenység 

Építőipari alapismeretek 
Építőipari alapismeretek 

gyakorlat 

S
za

k
m

ai
 m

u
n

k
a

- 
és

 

b
al

es
et

v
éd

el
em

 

É
p

ít
és

i 
al

ap
is

m
er

et
ek

 

M
u

n
k

aj
o

g
i 

és
 

v
ál

la
lk

o
zá

si
 i

sm
er

et
ek

 

É
p

ít
és

i 
al

ap
is

m
er

et
ek

 

M
ű

sz
ak

i 
ra

jz
 

É
p

ü
le

tf
iz

ik
a

 

FELADATOK 

Ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, 

helyszíni méréseket végez 
x x  x  x 

Értelmezi a rendelkezésre álló 

műszaki dokumentáció tartalmát és 

használja az építészeti alapfogalmakat 

munkája során 

 x  x x x 

Felvonul a megfelelő eszközökkel a 

munkaterületre 
x x  x  x 

Betartja az építési technológiai 

folyamatok sorrendiségét 
x x  x x  

Biztosítja az anyagok, eszközök 

szakszerű tárolását és figyelemmel 

kíséri a munkájához szükséges 

anyagok folyamatos utánpótlását 

x x  x   

Ellenőrzi a felhasználásra kerülő 

anyagokat, biztosítja azok szakszerű 

felhasználását 

 x  x  x 

Gondoskodik a munkaterület 

folyamatos tisztántartásáról 
x x  x   

Átadja a munkát a munkáltatójának, 

levonul a munkaterületről 
 x x x   

Alkalmazza és értelmezi a műszaki 

ábrázolás módszereit, értelmezi az 

építőipari rajzokat 

    x x 

Alkalmazza a különböző szerkezetek 

jelölését, értelmezi a szerkezetek 

térbeli helyzetét 

 x  x x x 

Értelmezi a különböző szintű 

dokumentációk tartalmát, és a 

gyakorlatban hasznosítja azokat 

 x  x x x 

Betartja és betartatja a munkavédelmi, 

biztonságtechnikai, tűz- és 

környezetvédelmi előírásokat 

x  x   x 

Betartja, betartatja a foglalkozás-

egészségügyi előírásokat 
x  x    
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Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén 

munkakörének megfelelően 

intézkedik, elsősegélyt nyújt 

x  x    

Használja a kivitelezési munkák 

végrehajtásához szükséges 

munkavédelmi eszközöket 

x x  x   

Biztosítja az anyagok, eszközök 

szakszerű, biztonságos mozgatását, 

használatát 

x x  x   

Gondoskodik a munkavédelmi 

eszközök használhatóságáról 
x  x x   

Elvégzi a munkaterület kockázat 

elemzését, értékelését 
x  x x   

Munkavégzésre alkalmas állapotban 

jelenik meg a munkavégzés 

helyszínén 

x  x    

Betartja és betartatja a Munka 

Törvénykönyve alapelveit, területi és 

személyi hatályát 

  x    

Munkaszerződést köt, betartja és 

betartatja a szerződésben foglaltakat 
  x    

Betartja és betartatja a munkavállalói 

és a munkáltatói jogokat és 

kötelezettségeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkaviszony 

megszüntetésére, megszűnésére 

vonatkozó szabályokat 

  x    

Alkalmazza a norma időre, norma 

rendszerre vonatkozó előírásokat 
 x x x   

Szakmai ajánlatot készít és ad  x x x  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Munka megkezdésének és 

végzésének feltételei 
x x x   x 

Az anyagszállítás és tárolás általános 

szabályai 
x x  x   

A méréshez, kitűzéshez szükséges 

eszközök 
 x  x   

A kivitelezési munka technológia 

sorrendje és összefüggései 
x x  x x x 

Kiviteli tervek tartalma  x  x x x 

Építési dokumentációk értelmezése  x  x x x 

Munkabiztonsági és balesetvédelmi 

előírások 
x  x   x 

Elsősegélynyújtás x   x   

Egyéni védőfelszerelések, védőruhák x   x  x 

Tűzvédelem x   x  x 

Környezetvédelem, veszélyes 

hulladékok 
x x  x  x 

Szállítás, anyagmozgatás x x  x  x 
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Építőipari gépek munkavédelmi 

előírásai 
x     x 

Építőipari anyagok tulajdonságai és 

felhasználási területük 
x x  x  x 

A Munka Törvénykönyve alapvető 

szabályai 
  x    

A munkavállalás alapfeltételei   x    

Munkaszerződés kötés   x    

Munkaadó, munkavállaló jogai és 

kötelezettségei 
  x    

Tételes költségvetési kiírás felépítése  x x    

Vállalkozás fogalma és szerepe a 

gazdasági életben 
  x    

Vállalkozási formák   x    

Vállalkozás általános felépítése, és 

működtetésének feltételei 
  x    

Vállalkozásokról szóló jogszabályok   x    

Munkanapló vezetés  x  x   

A norma idő  x  x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Építészeti jelképek értelmezése  x  x x x 

Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése  x  x x x 

Egyéni és kollektív munkavédelmi 

eszközök használata 
x x x x   

Információforrások kezelése  x x x  x 

Szakmai számolási készség  x  x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x x  x x 

Térlátás  x  x x x 

Felelősségtudat x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Segítőkészség x x x   x 

Konszenzus készség  x x x  x 

Határozottság x x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x x x x x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x x x 
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4. Építőipari alapismeretek tantárgy  124 óra 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

Az adott feladat munkavédelmi szempontból való átgondolása, a helyes 

munkaeszközök kiválasztására, a megfelelő munkakörnyezet megteremtése, a 

biztonságos munkafolyamatok megtervezése a tűz- és környezetvédelmi 

előírások figyelembe vételével.  

A figyelmetlenségből eredő sérülések, balesetek és egészségkárosodás 

megelőzése, illetve a véletlen balesetekből eredő károk minimalizálása. 

Az építészeti alapfogalmak megismertetése és azok megfelelő alkalmazása. 

Különféle építési technológiák és módszerek, valamint építési alapanyagok, 

kivitelezési eszközök és szerszámok megismertetése. Kivitelezési 

munkafolyamatok megismertetése. Tervezési folyamatok ismerete, 

tervdokumentációk és műszaki rajzok értelmezése. 

A jogok és kötelezettségek megismerése munkaadói és munkavállalói oldalról. 

Az önálló vállalkozási tevékenység elindításához szükséges munkaügyi és 

pénzügyi feltételek megismerése, figyelembe véve a mindenkori munkaerőpiaci 

információkat. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

4.3. Témakörök  

4.3.1. Szakmai munka- és balesetvédelem  36 óra 

Munkavédelmi törvény. 

Munkaegészségügyi előírások. 

Tűzvédelmi előírások az építőiparban. 

Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei. 

Munkavédelmi eszközök és használatuk. 

Építési terület minimális munkavédelmi és szociális előírásai. 

Környezetvédelem, veszélyes hulladékok.   

Építőipari kivitelezési biztonságtechnikai előírások. 

Építési tevékenység emberre gyakorolt káros hatásai (por, zaj, rezgés, időjárás, 

vegyi  anyagok, gépek stb.), kockázatelemzés, értékelés ismertetése. 

Foglalkozási ártalmak. 

Balesetvédelmi előírások gépek és szerszámok esetében. 

Szállítási, közlekedési és anyagmozgatási előírások. 

Elsősegélynyújtás. 

Teendők a baleset helyszínén. 

A baleseti helyszín biztosítása. 
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Vérkeringés, légzés vizsgálata. 

Heimlich-féle műfogás. 

Rautek-féle műfogás. 

Elsősegélynyújtás vérzések esetén. 

Sebellátás. 

Hajszáleres vérzés. 

Visszeres vérzés. 

Ütőeres vérzés. 

Belső vérzések és veszélyei. 

Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés, metilalkohol-

mérgezés. 

Csontok, ízületek sérülései: rándulás, ficam, törés. 

Fektetési módok. 

Idegen test szemben, orrban, fülben. 

Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén. 

Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén. 

 

4.3.2. Építési alapismeretek  72 óra 

A kivitelezés fogalma. 

Az építőipari szakmák tevékenységi köre. 

Tevékenységek kapcsolata a megvalósítás folyamatában, szakmák 

sorrendisége. 

Az építési munkák csoportosítása. 

Kivitelezési munkák dokumentumai, műszaki tervek - építési engedély, 

bontási engedély, kivitelezési terv, használatbavételi engedély, fennmaradási 

engedély, tervrajzok, műszaki leírás, költségvetés, építési szerződés, építési 

napló. 

Építési, beruházási folyamat résztvevői, feladataik és jogkörük, szakmai 

kommunikáció. 

Munkahelyi kapcsolattartás – az építésvezető és a műszaki ellenőr feladata, 

jogköre. 

Az építési folyamat előkészítő munkái. 

Az építési helyszín berendezésének elemei, vonatkozó előírások – gépek, 

raktárak, szociális ellátás létesítményei, építésirányítás helységei, elektromos 

hálózat, vízhálózat,  csatorna, vízelvezetés, ideiglenes utak, közlekedés 

útvonalak kialakítása. 

Szállítás eszközei közúton és építési területen. 

Építési technológiák, építési módok ismertetése. 

Munkaterület átadás-átvétel, teljesítés igazolása, levonulás dokumentálása. 

Az építőipar feladata. 

Az építőipar felosztása. 

Települési infrastruktúra. 
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Épületek, építmények csoportosítása rendeltetés szerint, jellemzőik. 

Lakóépületek kialakítása, elhelyezése, tájolása. 

Lakóépületek fajtái. 

Lakóépületek helyiségei, azok rendeltetése és sajátosságai. 

Épületszerkezetek. 

Az építőipari alapanyagok felépítése, szerkezete, tulajdonságai. 

Kivitelezési eszközök és szerszámok. 

 

4.3.3. Munkajogi és vállalkozási ismeretek  16 óra 

A magyar jogrendszer. 

Munkajogi szabályozás. 

Önálló munkavégzés és a „függő” munka közötti alapvető különbség. 

Alapvető törvények a munkajogviszonyban: 

XV. Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII. tv.) Mt. 

XVI. Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXXIII. 

tv.) Kjt. 

XVII. Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXIII. tv.) 

Ktv. 

Személyes jog. 

Együttműködési kötelezettség. 

Érvénytelenségnek fajtái: 

– semmisség 

– megtámadhatóság 

– részleges érvénytelenség. 

Mit jelent az elévülés, milyen szabályok vonatkoznak az elévülésre. 

Mikor nyugszik, ill. mikor szakad meg az elévülés. 

Munkahelyi szervezetek. 

Munkaviszony létesítése. 

Munkaszerződés kötése. 

A munkáltató jogai és kötelességei: 

Munkáltató jogai: 

– irányítási jog 

– munka feletti felügyelet jog 

– fegyelmezési jog 

– vagyoni jellegű jog 

– személyzeti jogok. 

A munkáltató kötelességei: 

– munka díjazásának kötelessége 

– foglalkoztatási kötelesség 

– ún. gondoskodási kötelesség. 

Munkavállaló jogai: 

– kollektív jogai 
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– koalíciós szabadságjogok 

– részvételi jogok 

– bármikor szakszervezet szervezhető 

– munkavédelmi képviselő választható 50 fő munkavállaló fölött 

kötelező. 

Munkavállaló kötelezettségei: 

– munkavállaló rendelkezésre állási személyes kötelesség 

– rendelkezésre állás helye 

– rendelkezésre állás ideje 

– munkavégzési kötelesség 

– egyéb ún. magatartási kötelesség 

– titoktartási kötelesség 

– a munkáltató szervezeti rendjébe való beilleszkedés kötelessége 

– oltalmi kötelezettség. 

Munkabér, pótlékok, munkaidő, pihenőidő, szabadság. 

Munkaviszony megszüntetésének szabályai, vonatkozó előírásai. 

A vállalkozás fogalma és alapfunkciója. 

Tulajdoni forma alapján lehet: 

– magán 

– állami 

– önkormányzati 

– szövetkezeti 

– egyéb közösségi 

– illetve vegyes tulajdonú vállalkozás. 

Szervezeti felépítése szerint lehet: egyéni- vagy társas vállalkozás. 

Egyéni vállalkozás: 

– devizabelföldi fogalma 

– cselekvőképesség fogalma 

– foglalkozástól, közügyektől, eltiltott fogalma 

– egyéb feltételek tisztázása 

– vállalkozás indítása 2010. január 1 után 

– főállású egyéni vállalkozó. 

Társas vállalkozások:  

– gazdasági társaságok (Kkt., Bt., Kft., Rt., közös vállalat, és az egyesülés). 

– szövetkezetek 

– közhasznú társaságok 

– szabadalmi ügyvivői társaság 

– ügyvédi munkaközösség 

– oktatói munkaközösség. 

Tevékenység típusok szempontjából lehetnek:  

– ipari 

– kereskedelmi 
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– mezőgazdasági 

– közlekedési-, pénzintézeti 

– személyi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat. 

Nagyságrend tekintetében: 

– mikro 

– kis-, közepes 

– nagy-vállalkozás. 

Vállalkozás finanszírozása (saját tőke, hitel).  

Pénzforgalom lebonyolítása (pénztár, bankszámla). 

Vállalkozás gazdálkodása (bevétel, kiadás, nyereség, veszteség). 

Vállalkozás megszűnése, csődeljárás, felszámolási eljárás. 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás   x - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt  x  - 

1.6. házi feladat   x - 

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 
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1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.3. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

5. Építőipari alapismeretek gyakorlat tantárgy  36 óra 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók sajátítsák el a következő ismereteket: az építészeti alapfogalmak 

megismertetése és azok gyakorlati alkalmazása. Különféle építési technológiák 

és módszerek, valamint építési alapanyagok, kivitelezési eszközök és szerszámok 

megismertetése, azok megfelelő használata. Kivitelezési munkálatok 

előkészítése. Tervezési folyamatok ismerete, tervdokumentációk és műszaki 

rajzok értelmezése. 

 

Az egyes szakterületek munkafolyamataihoz kapcsolódó víz-, hő- és 

hangszigetelési munkák anyagainak, technológiáinak elméleti és gyakorlati 

megismerése. Talajnedvesség és talajpára elleni szigetelés készítéséhez 

szükséges ismeretek elsajátítása. Hőtechnikai, akusztikai és hidrotechnikai 

tulajdonságok ismerete. Szigetelő anyagok, szigetelési munkák eszközeinek és 

gépeinek megfelelő használata. 

Az épületek energetikai, hőtechnikai, elektromos és akusztikai feltételeinek 

ismerete. 
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5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

  



 

 792 

5.3. Témakörök 

 

5.3.1. Építési alapismeretek  12 óra 

Építészeti alapfogalmak értelmezése, gyakorlati alkalmazása. 

Alapvető építési és kivitelezési technológiák alkalmazása. 

Építési alapanyagok szakszerű használata. 

Építési alapanyagok tárolására vonatkozó előírások. 

Építési anyagok csoportosítása. 

Szerszámok, eszközök ismertetése. 

Eszközök és szerszámok megfelelő használata. 

A kivitelezési munkafolyamatok résztvevői. 

Kivitelezési munkafolyamatok sorrendisége, szervezés jelentősége. 

Szervezési munkafolyamatok lebonyolítása. 

Engedélyeztetések dokumentációinak ügyintézése.. 

Kivitelezési munkálatok megkezdése, a munkafolyamatok nyomon követése, 

ellenőrzése, lebonyolítása. 

Építési helyszínek ismerete, sajátosságai. 

 

5.3.2. Műszaki rajz  12 óra 

A rajzolás alapjai. 

Vonalgyakorlatok, szabványírás. 

A szabvány fogalma, a rajzi szabványok. 

Építőipari szabványok. 

A megfelelő méretarányok ismerete. 

Méretarányok átváltása. 

Szerkesztési gyakorlatok. 

Ábrázolási módok. 

Vetületi ábrázolások. 

Axonometrikus ábrázolások. 

Az építészeti rajzokon használt tervi jelölések értelmezése, gyakorlati 

jelentősége a kivitelezés során. 

Anyagjelölések ismertetése, részletrajzon való felismerése. 

Az építészeti rajz formai követelményei. 

Építészeti rajzok megismerése, értelmezése. 

Engedélyezési és kiviteli terv szerepe a megvalósítás folyamatában. 

Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése. 

Műszaki rajz készítése megadott szempontok alapján. 

 

5.3.3. Épületfizika  12 óra 

Épület-szerkezettani alapismeretek alkalmazása. 

Statikai alapismeretek gyakorlati alkalmazása. 

Hőterhelési korlátok. 
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Páraterhelés. 

Akusztika alapjai, hangszigetelési ismeretek. 

Épületgépészeti és energetikai ismeretek. 

Elektromos szakipar alapjai. 

Hidrotechnikai tulajdonságok. 

Szerkezeteket károsító nedvesség előfordulási formái. 

Vízszigetelő anyagok fajtái, felhasználási gyakorlata. 

Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés anyagai, szigetelési módok 

bemutatása. 

Szigetelő anyagok fektetése, toldása. 

Szigetelések kivitelezése során keletkezett hulladékok tárolása, kezelése. 

Szigetelési hibák korrigálása. 

Kapcsolódó tervekben méretmegadási módok gyakorlati alkalmazása. 

Szigetelések anyagjelölése a terveken. 

Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján. 

Épületeket érő hő és hanghatások. 

Hőtechnikai ismeretek. 

Hővezetés. 

Hősugárzás. 

Hőáramlás. 

Hőátbocsátási tényező. 

Hőtágulás. 

Tűzállóság. 

Hőtechnikai jellemzők. 

Akusztikai alapfogalmak. 

Hőhíd épületszerkezetekre gyakorolt hatása. 

Hő- és hangszigetelő anyagokkal szemben támasztott követelmények. 

Hő- és hangszigetelés alapanyagai, fajtái, jellemzői. 

Hő- és hangszigetelési technológiák gyakorlati alkalmazása. 

Utólagos hő- és hangszigetelése készítése. 

Hő- és hangszigetelés jelölése tervrajzokon, részletrajzokon.. 

Hő- és hangszigetelések készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások 

betartása. 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 
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5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás   x - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. házi feladat x x x - 

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   - 

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. 
Kiviteli és engedélyezési 

tervdokumentáció értelmezése 
 x  - 
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5.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

10275-12 azonosító számú 

 

Falazás, vakolás 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 

 



 

 797 

A 10275-12 azonosító számú, Falazás, vakolás megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10275-12 

Falazás, vakolás 

Falazás, vakolás  

Falazatok, vakolatok 

készítésének 

gyakorlata 

M
ér

és
, t

er
v

ez
és

 

A
n

y
ag

is
m

er
et

, 

an
y

ag
sz

ü
k

sé
g

le
t 

F
al

sz
er

k
ez

et
 é

s 
v

ak
o

lá
s 

k
és

zí
té

s 
el

m
él

et
e 

M
ér

és
, t

er
v

ez
és

 

g
y

ak
o

rl
at

a
 

F
al

sz
er

k
ez

et
 k

és
zí

té
se

 

V
ak

o
lá

si
 g

y
ak

o
rl

at
 

FELADATOK 

Falazási munkát végez, falazati 

rendszereket alkalmaz 
x x x x x  

Falazóelemeket darabol, falsíkot ellenőriz   x    

Falazatot soronként vízszintesen 

ellenőriz 
  x    

Habarcsot terít, telíti a hézagokat   x  x  

Falat, pillért, oszlopot készít, falazott 

boltövet, boltozatot készít 
 x x x x  

Rabicot készít függőleges és vízszintes 

felületen 
    x x 

Hagyományos vakolatot készít belső fal- 

és mennyezet felületen 
    x x 

Felületet előkészít, alapvakolatot, simító 

vakolatot készít 
    x x 

Hagyományos külső homlokzatvakolatot 

készít 
    x x 

Gépi vakolatot készít belső fal, 

mennyezet és külső homlokzati felületen 
    x x 

Díszítő vakolást készít     x x 

Dörzsölt, kapart, szórt vakolatot készít     x x 

Falazott (kő és tégla) 

homlokzatburkolatot készít 
     x 

Egyszerű falazó- és vakolóállványt épít, 

ellenőriz, bont 
  x    

A tartóelemeket és a tartozékokat tisztítja   x  x x 

Az állványanyagot fajtánként deponálja   x  x x 

A falazás és vakolás elkészítéséhez 

szükséges anyagigényt meghatározza 
  x x  x 

Alkalmazza a munkakörre vonatkozó 

szakmai és munkavédelmi szabályokat 
  x  x x 

SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

Kitűző eszközök, kitűzési módok x  x   x 

Mérő és jelölő eszközök x  x   x 
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Zsinórállvány készítés x  x    

Építőanyagok fajtái, felhasználásuk  x x x x x 

Falazó, vakoló anyagok tulajdonságai, 

egymásra hatása 
 x x  x x 

Anyagjelölés, tervjelek, szerkezetek 

jelölése, méretmegadás 
   x   

Szabványok   x x   

Szerkezeti alapismeretek   x x  x 

Statikai ismeretek   x    

Téglakötések típusai, alkalmazási 

területe 
  x x   

Falazati rendszerek típusai  x x x   

Falfelületek, a felületminőségi 

követelményei 
  x   x 

Kézi és gépi vakolás technológiája     x x 

Homlokzati díszítővakolás technológiái x    x x 

Vakolat típusok készítése     x x 

Habarcs fajták keverése     x x 

Vakolatok utókezelése     x x 

Megszilárdult vakolat javításának 

módszerei 
     x 

A faanyagok tulajdonságai, hibái, 

betegségei, ipari felhasználású fafajok, 

faanyagok 

x  x    

Állványépítés, állványfajták, 

állványszerkezetek, feljárók 
 x x   x 

Kötések, kapcsolások, tartók      x 

Kézi szerszámok, célszerszámok   x   x 

Fűrészek, fűrészgépek     x  

Fafelület megmunkáló és emelőgépek     x  

Hasító és forgácsoló gépek     x  

Szerelő és bontó kéziszerszámok    x   

Anyag-előkészítés gépei   x  x x 

Emelőgépek    x   

Energiabiztosítás     x  

Hatósági előírások    x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Kitűző eszközök és mérőműszerek 

használata, szintjelek értelmezése 
x  x   x 

Építész és tartószerkezeti műszaki tervek 

és kapcsolódó műszaki leírások olvasása, 

értelmezése 

   x   

Kézi szerszámok és kisgépek használata   x    

Építészeti műszaki rajzról vázlat 

készítése 
   x   

Mennyiségérzék    x  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság    x  x 
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Szervezőkészség      x 

Mozgáskoordináció      x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányítási készség x   x   

Irányíthatóság   x   x 

Határozottság  x    x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Módszeres munkavégzés x  x   x 

Gyakorlatias feladatértelmezés   x x  x 

Körültekintés, elővigyázatosság   x   x 
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6. Falazás, vakolás tantárgy  126 

óra  

6.1. A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni a tanulókkal a falszerkezetek anyagait, falszerkezetek és falazati 

rendszerek kivitelezési technológiájára vonatkozó előírásokat, műszaki rajzi 

jelöléseket. 

Átfogó, komplex ismeretek elsajátítása a falazó és vakoló habarcsok 

összetételéről, készítésének technológiáiról, valamint felhasználási területeikről. 

Műszaki tervdokumentáció alapján falazási és vakolási munkák elvégzéséhez 

szükséges anyagok mennyiségének meghatározása. Célszerszámok megfelelő 

használata, munkavédelmi előírások betartása. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

6.3. Témakörök 

 

6.3.1. Mérés, tervezés   42 óra 

Műszaki rajzi szabványok. 

Alkalmazott vonalvastagságok, vonalfajták. 

A méretarányok elméleti elsajátítása, konvertálása. 

A méretmegadás elemei, módja, jelölése. 

Ütemezés. 

Épületek kitűzése. 

Kitűzési alapismeretek. 

A kitűzés eszközei, mérő és jelölő eszközök. 

Vízszintes mérés elmélete és eszközei, műszeres mérés. 

Magasságmérés, szintezés, a szintezés kiindulási pontjának felvétele. 

Zsinórállvány készítése. 

Falszerkezetek helyének meghatározása, kitűzése, függőleges vetítése. 

Nyílászáró szerkezetek helyének megadása, kitűzése. 

Tervdokumentáció értelmezése, tervjelek értelmezése, használata a 

kivitelezésben  

Szerkezetek megjelenítése, értelmezése, jelölése, átvitele a gyakorlatba. 

Falszerkezetek készítésének anyagigénye, anyagrendelés, mennyiségi 

egységek meghatározása. 

Szükséges anyagnormák ismerete. 

Szükséges időnormák ismerete, időterv készítés, a kivitelezési munkaidő 

meghatározása. 

Munkavégzéshez szükséges eszközök, gépek, munkaerő felmérésének 
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ismerete. 

Anyagmennyiség számításának ismerete tervdokumentáció alapján. 

Felmérés helyszínen. 

Árajánlat készítése tervdokumentáció alapján. 

 

6.3.2. Anyagismeret, anyagszükséglet  36 óra 

Építési kötőanyagok fajtái, jellemzői: 

Hidraulikus kötőanyagok 

Cement 

Cement gyártása 

Cement jellemzői, jelölései 

Nem hidraulikus kötőanyagok 

Építési mész előállítása, jellemzői 

Mészfajták, jelölésük 

Építési gipsz jellemzői, felhasználása 

Falazó habarcsok jellemzői, összetétele 

Vakoló habarcsok, jellemzői, összetétele 

Habarcsok készítésének menete, keverése: 

Kézi keverés 

Gépi keverés 

Szárazhabarcsok anyagai 

Különböző falazati rendszerekhez tartozó habarcsok jellemzői 

Vakolat típusok készítésére vonatkozó előírások 

Vakolási sík, különböző felületek előkészítése 

Építőanyagok, falazó anyagok gyártási technológiájának fejlődése, 

korszerűsítésének okai 

Természetes falazóelemek anyagai 

Kőfalazatok jellemzői: 

 Időállóság 

 Környezeti hatások 

 Szilárdság 

 Hőszigetelő képesség 

Kő falazatok anyagai, építőkövek 

Vályog előnyös és hátrányos tulajdonságai 

Mesterséges falazóelemek fajtái 

Építési kerámiák jellemzői 

Építési kerámia falazó anyagok előállítási folyamata 

Építési kerámiák gyártási és minőségi hibái 

Falazóelemek vizsgálata 

Tégla falazatok anyagi jellemzői 

Vázkerámia rendszerek ismertetése 

Pórusbeton falazó elemek ismertetése 
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Mészhomoktégla falazóelemek jellemzői 

Egyszemcsés könnyűbeton falazóelemek 

Zsaluzóelemek 

Polisztirol zsaluzóelemek rendszeri jellemzői, méretei 

Falazati rendszerek típusai, korszerű falazati rendszerek ismertetése 

Falazó anyagok tulajdonságai, egymásra hatása 

Falazatok, falazó anyagok hibái 

 

6.3.3. Falszerkezet és vakolás készítés elmélete   48 óra 

Falszerkezetek fogalma 

Falszerkezetek osztályozása: 

Térelhatároló falak 

Térosztó falak 

Teherhordó falak 

Nem teherhordó falak 

Falszerkezetekkel szemben támasztott követelmények 

Szilárdsági követelmények 

Nedvességvédelmi követelmények 

Zajvédelmi követelmények 

Hő- és páratechnikai követelmények 

Tűzvédelmi követelmények 

Szerkezeti alapismeretek 

Falszerkezetek kivitelezése, falazási munkálatok ismertetése 

Falazás általános szabályai 

Falidom kötések különböző falazóelemek esetén 

Különböző falszerkezetek készítésének technológiai előírásai: 

Pincefalak, lábazati falak 

Felmenő falak 

Pillérek, oszlopok 

Tűzfalak, oromfalak 

Attika falak, mellvédfalak, térdfalak 

Válaszfalak, merevítő falak, támfalak 

Vázkitöltő falak 

Kerítésfalak 

Kémények: 

Falazott kémények 

Korszerű kéményrendszerek 

Kémények hibái, felújításuk 

Falszerkezetek hibái, javítása 

Falazott boltövek készítésének szabályai 

Falazott boltozatok készítésére vonatkozó előírások 

Falfelületek felületminőségi követelményei 
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Falazási munkák eszközei, gépei 

Anyag- előkészítés gépei 

Téglavágó- és daraboló gépek 

Falszerkezetek készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások 

Vakolás alapműveletei 

Belső és külső vakolatok 

Kézi vakolás technológiája 

Gépi vakolás technológiája 

Mennyezetvakolás különböző felületeken 

Oldalfalvakolás alapanyagai, előkészítése 

Homlokzatvakolatok anyagai, jellemzői 

Homlokzati díszítő vakolás technikái 

Korszerű vakolatok 

Vakolatok utókezelése 

Vakolási hibák 

Megszilárdult vakolat javításának módszerei 

Anyag-előkészítés gépei 

Építési segédszerkezetek, állványok, munkaállványok 

Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján 

Vakolás szerszámai, gépei 

Munkavédelmi előírások 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás   x - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt  x  - 

1.6. házi feladat   x - 
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6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.3. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

7. Falazatok, vakolatok készítésének gyakorlata tantárgy 396 óra 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a tanuló önálló 

munkavégzését. Gyakorlottan, magabiztosan legyen képes kivitelezni a rábízott 

feladatot, fel tudja mérni a helyszínt. Legyen rutinja a szükséges eljárás 
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kiválasztásában, kivitelezésében. Tanulja meg a felelősségteljes, pontos 

munkavégzést. Legyen képes a szükséges dokumentációk kitöltésére. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

7.3. Témakörök 

 

7.3.1. Mérés, tervezés gyakorlata  72 óra 

Műszaki rajzi szabványok értelmezésének gyakorlása. 

Alkalmazott vonalvastagságok, vonalfajták felismerése. 

A méretarányok gyakorlati elsajátítása, konvertálása. 

Munkák, munkafolyamatok tervezése, ütemezés. 

Épületek kitűzése a gyakorlatban. 

A kitűzés eszközeinek használata,  

Vízszintes mérés gyakorlása, eszközeinek tanulmányozása, műszeres mérés 

gyakorlata. 

Magasságmérés, szintezés, a szintezés kiindulási pontjának felvétele. 

Zsinórállvány készítése a gyakorlatban. 

Falszerkezetek helyének meghatározása, kitűzése, függőleges vetítése a tervek 

szerint. 

Nyílászáró szerkezetek helyének megadása, kitűzése. 

Tervdokumentáció értelmezése, tervjelek értelmezése, használata a gyakorlat 

során. 

Falszerkezetek készítésének anyagigénye, anyagrendelés, mennyiségi 

egységek meghatározása a tervek alapján a gyakorlatban. 

Szükséges anyagnormák alkalmazása a kivitelezésben. 

Szükséges időnormák ismerete, technológiai szünetek biztosítása a kivitelezési 

munkaidő meghatározása. 

Munkavégzéshez szükséges eszközök, gépek biztonsági előírásai, használata a 

gyakorlatban. 

Árajánlat készítése tervdokumentáció alapján. 

 

7.3.2. Falszerkezet készítése 180 óra 

Falszerkezetek kivitelezése, falazási munkálatok gyakorlása. 

Falazás általános szabályainak alkalmazása. 

Téglakötések készítése különböző falazóelemek esetén. 

Teherhordó falak kivitelezése a gyakorlatban. 

Nem teherhordó falak építése a gyakorlatban. 

Hagyományos építési technológiák alkalmazása a kivitelezés során 

Korszerű falazati rendszerek technológiájának alkalmazása a gyakorlatban.  



 

 806 

Falszerkezetek építése: 

Pincefalak, lábazati falak 

Felmenő falak 

Pillérek, oszlopok 

Tűzfalak, oromfalak 

Attikafalak, mellvédfalak, térdfalak 

Válaszfalak 

Merevítőfalak 

Támfalak 

Vázkitöltő falak 

Kerítésfalak 

Kémények: 

 Falazott kémények 

 Korszerű kéményrendszerek 

Kémények hibái, felújításuk a gyakorlatban 

Falszerkezetek hibái, javítása a gyakorlatban 

Falazott boltövek készítése, falazott boltozatok készítése 

Falazás eszközeinek, gépeinek használata 

Falszerkezetek, falazott szerkezetek készítéséhez állványzat építése 

Falszerkezetek, és falazott szerkezetek készítéséhez anyagszükséglet 

számolása 

Anyag-előkészítés gépeinek használata 

Téglavágó- és daraboló gépek használata 

Falazott boltozatok készítésére vonatkozó előírások alkalmazása a 

gyakorlatban 

Falszerkezetek, falazott szerkezetek készítésére vonatkozó munkavédelmi 

előírások betartása 

 

7.3.3. Vakolási gyakorlat  144 óra 

Vakolás alapműveletei 

Habarcsok vakolatok anyagainak ismerete, alkalmazása 

Habarcsok, vakolatok összetételének meghatározása 

Habarcs keverés módjai 

Vakolás szerszámainak használata 

Vakolat síkjának kitűzése, ellenőrzése 

Vakolandó felületek előkészítése 

Vakolás alapműveleteinek gyakorlása 

Kézi vakolás technológiájának alkalmazása 

Beltéri vakolás készítése oldalfalon 

Beltéri vakolás mennyezeten 

Téglafelületek vakolása 

Beton felületek vakolatának készítése 
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Külső homlokzatvakolatok készítése 

Homlokzati díszítő vakolás készítése 

Kézi vakolás technológiájának alkalmazása a gyakorlatban 

Gépi vakolás technológiájának alkalmazása a gyakorlatban 

Mennyezetvakolás különböző felületeken 

Oldalfalvakolás alapanyagai, előkészítése 

Homlokzatvakolatok anyagai, felhordása felületre 

Homlokzati díszítő vakolás technikái 

Korszerű vakolatok technológiáinak elsajátítása 

Vakolatok utókezelése a gyakorlatban 

Vakolási hibák 

Megszilárdult vakolat javításának módszerei a gyakorlatban 

Anyag-előkészítés és mozgatás gépei, üzemeltetésük, balesetvédelmi előírások 

betartása mellett. 

Építési segédszerkezetek, állványok, munkaállványok építése. 

Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján 

Vakolás szerszámai, gépei, karbantartása 

Munkavédelmi előírások alkalmazása a gyakorlatban. 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x  - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés  x  - 

1.4. projekt  x  - 

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 



 

 808 

E
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- 

k
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et
 6. pont lebontása, 

pontosítása) 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.4. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tesztfeladat megoldása  x  - 

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x   - 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x   - 

3. Képi információk körében     

3.1. 
Kiviteli és engedélyezési 

tervdokumentáció értelmezése 
x   - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 

4.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x   - 

4.3. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x   - 

4.4. Utólagos szóbeli beszámoló  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

5.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása x   - 

 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

10274-12 azonosító számú 

 

Beton és vasbetonszerkezetek  

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10274-12 azonosító számú, Beton és vasbeton szerkezetek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10274-12 

Beton és vasbetonszerkezetek készítése  

Beton és vasbeton-

szerkezetek 

Beton és vasbeton készítés 

gyakorlata 

A
n

y
ag

- 
és

 e
sz

k
ö

zi
sm

er
et

 

Z
sa
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za
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, á
ll

v
á

n
y
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y
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k
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se
 

V
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ás

o
k

 k
és
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té

se
 

B
et

o
n

o
zá
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 m

u
n

k
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o

k
 

FELADATOK 

Meghatározza a beton és vasbeton szerkezet 

anyagmennyiségét 
  x   x 

Előállítja a tervezett betonminőséget az 

előírt keverési arány betartásával 
  x   x 

Alapot, falat, pillért, oszlopot, áthidalót, 

födémgerendát, födémet, vasbeton koszorút 

és lépcsőt készít 

 x x x x x 

Szerelőbetont, aljzatbetont és járdát készít   x   x 

Egyszerű vasbeton szerkezet vasalását, 

bekötő vasalását készíti 
  x   x 

A betonacél armatúrát beépíti, betonozás 

előtt ellenőrzi 
x  x x  x 

Hagyományos zsaluzatot készít, ellenőriz és 

bont 
 x  x   

Ellenőrzi a zsaluzat alak- és 

mérethelyességét 
 x  x   

Alátámasztó zsaluzó rendszereket alkalmaz  x  x   

Munkaállványt készít és bont  x  x   

Elvégzi a betonozást üzemben, vagy 

helyszínen kevert betonból, a zsalu 

teherbírásának megfelelő ütemben 

x x x x x x 

Keveri, bedolgozza és tömöríti a betont x x x x x x 

Frissbeton bedolgozása után ellenőrzi a 

méret- és alakhelyességet 
x   x   

Gondoskodik a bedolgozott beton 

utókezeléséről (a betont körülvevő légköri 

jellemzőktől függően) 

x  x   x 

Kizsaluzás utáni felületi sérüléseket javít x  x   x 

A betonozáshoz és a vasszereléshez 

szükséges gépeket kezeli 
x x x  x x 

Alkalmazza a dokumentálás különböző 

formáit 
x      

Használja (biztosítja) a beton és vasbeton x      
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kiviteli munkákhoz előírt munkavédelmi 

eszközöket 

Szakszerűen deponálja a kiszállított 

előregyártott elemeket 
x x     

Felbetont készít x    x x 

Falsíkot, falegyent ellenőriz  x x  x x 

Szemrevételezi a leszállított elemek 

minőségét, irányítja és ellenőrzi a födémek 

elkészítésénél az elemek beemelését, 

elhelyezését 

x      

Betartja és betartatja a munkavédelmi, 

biztonságtechnikai előírásokat 
   x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Betonozás, vasszerelés előkészítése     x x 

Anyagrendelés, fuvarszervezés, 

anyaglerakás és tárolás, anyagnyilvántartás 
x x x x x x 

Érintésvédelem  x x x x x 

Betonozási és vasszerelési munkák 

megkezdésének feltételei 
    x  

Szerkezeti alapismeretek x x x    

Tervjelek, anyagjelölések  x x    

Anyagok kölcsönhatása x x x x x x 

Anyagok egymásra hatása x      

Beton- és betonacél anyagokra vonatkozó 

szabványok 
x      

Betonozáshoz szükséges energiabiztosítás      x 

Építőgépek (emelő, anyagmozgató, 

betonkeverő, betonbedolgozó, tömörítő) 
x x x x x x 

Betonacélok fajtái, mérete, tulajdonságai, 

beépítése 
x    x  

Frissbeton összetételének meghatározása, 

bedolgozási technológiája 
x  x   x 

Betonok osztályozása x  x   x 

Tervi betonjellemzők minőségtanúsításához 

próbatesteket készítése 
x  x   x 

Bedolgozott beton utókezelése x  x   x 

Betonfelületek, a felület minőségi 

követelményei 
x  x   x 

Beton anyagú szerkezet minőségének 

ellenőrzése 
x  x   x 

Fal- és födémbetonozási ütemek, 

munkahézagok és dilatációk képzése 
x x x x  x 

Betonozási sebesség és a frissbeton-

bedolgozás módjai 
x  x   x 

Megszilárdult beton felületek javításának 

anyagai és módszerei 
x  x   x 

Előre gyártott födémszerkezetek szabályos 

beépítése 
x x    x 
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Betonozás, vasalás előírt technológiai 

végrehajtása 
x  x    

Előre gyártott nyílásáthidalások, lépcsők 

szabályos beépítése 
  x    

Vasbeton szerkezetek hibái   x    

Szerkezetek zsaluzása, dúcolása, ezek 

bontása 
x x x x   

Állványépítés (hagyományos állványok)  x  x   

Hatósági előírások x x x    

Munkavédelmi előírások, védőruhák, 

védőfelszerelések használata 
 x x x x x 

Környezetvédelem, hulladékkezelés  x x  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Frissbeton bedolgozás gépeinek, 

eszközeinek készségszintű használata 
x  x   x 

Építész tervek, műszaki leírások, zsaluzási, 

dúcolási tervrajzok, szintjelek értelmezése 
x x x    

Mennyiségérzék x x x    

Kézi kisgépek, gépek, berendezések 

működtetésének megértése 
x x x x x x 

Kitűző eszközök használata x      

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x  x   

Szervezőkészség x x x x x x 

Felelősségtudat x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányítási készség x x x x x x 

Irányíthatóság  x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Rendszerben való gondolkodás x   x x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés    x x x 

Körültekintés, elővigyázatosság x x x x x x 
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8. Beton és vasbetonszerkezetek tantárgy 72 óra 

 

8.1.  A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának alapvető célja, hogy a tanulók tanulják meg a 

betonkészítés különféle módszereit. Tanulják meg kiszámolni a szükséges 

anyagmennyiséget. Önállóan legyenek képesek meghatározni a megfelelő 

minőségű betont. Legyenek képesek dokumentálni a munkát, megrendeléseket 

feladni. Magabiztosan tudják alkalmazni a helynek és az évszaknak megfelelő 

betont, önállóan állítsanak össze betonozáshoz szükséges zsalukat. Tanulják meg 

a zsaluzás lépéseit.  

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

8.3. Témakörök 

 

8.3.1. Anyag- és eszközismeret 18 óra 

Természetes kötőanyagok. 

Mesterséges kötőanyagok. 

Kötőanyagok csoportosítása eredet szerint. 

Kötőanyagok csoportosítása előállítási mód szerint. 

Kötőanyagok csoportosítása vízzel szemben mutatott tulajdonságaik, valamint 

az égetés során képződő olvadék szerint. 

Vasbetonszerkezetek jelentősége, anyagai, elemei (lemez, gerenda, pillér, fal, 

lépcső, héj). 

Méretezés szabványainak ismerete. 

Vasbetonszerkezetek anyagai, szilárdsági jellemzői (beton, betonacél). 

Méretezési táblázatok és segédletek megfelelő használata. 

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése és ellenőrzése (kihajlás 

fogalma, karcsúsági tényező). 

Hajlított vasbeton szerkezetek méretezésének elve. 

Hajlított négyszög-keresztmetszetű gerenda és lemez méretezése, ellenőrzése. 

Tangenciális igénybevételek. 

Vasbetonszerkezetek kiviteli tervei, szerkesztési szabályok, zsaluzási és 

vasszerelési tervek elkészítésének elmélete. 

Alakváltozási és repedéssel kapcsolatos követelmények ismerete. 

Monolit vasbeton szerkezetek készítése (zsaluzási, állványozási, vasszerelési, 

betonozási munkafolyamatok,, utókezelési munkálatok).  

Előre gyártott vasbeton szerkezetek készítése, szállítása, tárolása, beemelése. 

 

 



 

 814 

8.3.2. Zsaluzatok, állványzatok  36 óra 

Zsaluzat fogalma, feladata. Zsaluzatok anyagai. 

Zsaluzat igény felmérése. 

Zsalu anyagának meghatározása. 

Zsalu anyagszükségletének meghatározása. 

Szétszerelhetőség tervezése. 

Zsalu anyagszükséglet meghatározása. 

Zsalu elkészítéséhez szükséges helyszín tervezete. 

Zsalu tárolása. 

Egyszer használatos zsaluk készítése. 

Többször használatos zsaluk tervezése. 

Zsaluzatok kialakításának szempontjai, megtámasztása, alátámasztása.  

A friss beton zsaluzatra kifejtett nyomása. 

Monolit vasbeton szerkezetek zsaluzása, dúcolása. 

Függőleges beton és vasbeton szerkezetek hagyományos zsaluzata 

Alapok, pillérek, oszlopok, falak zsaluzatai. 

Vízszintes beton és vasbeton szerkezetek hagyományos zsaluzata 

Áthidalások, koszorúk, gerendák, lemezek, födémek hagyományos zsaluzata 

Bennmaradó zsaluzat építése. 

Hagyományos bennmaradó zsaluzat építése. 

Teherviselő bennmaradó zsaluzat. 

Csúszó zsaluzat, kúszó zsaluzat. 

Fából készült zsalu előnyei, hátrányai, kivitelezése, technológiája, tárolása. 

Műanyagból készült zsalu előnyei, hátrányai, kivitelezése, technológiája, 

tárolása. 

Fémből készült zsalu előnyei, hátrányai, kivitelezése, technológiája, tárolása. 

Zsalu elemeinek egymáshoz rögzítése: 

Hevederekkel, ácskapcsokkal, szegekkel, ékekkel, csavarokkal, hegesztéssel. 

Zsalu alakváltozásának, mérettűrésének ellenőrzése. 

Modern elemes zsaluzatok fajtái, összeállításuk módja, biztonságtechnikai 

intézkedések, 

Lépcsők zsaluzása, zsaluzatok előkészítése 

Kizsaluzás 

Hagyományos állványok építése, bontása 

Előregyártott szerkezetek beépítésénél alkalmazott alátámasztások, 

merevítések 

Leggyakrabban előforduló hibák 

Munkavédelmi előírások 

 

8.3.3. Betonszerkezetek 18 óra 

Építmények szerkezeti részei 

Beton és vasbeton anyagú épületszerkezetek 
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Helyszínen készített beton és vasbeton szerkezetek fajtái 

Alapszerkezetek készítése betonból és vasbetonból 

Síkalapok fajtái: 

Sávalapok, pontalapok, lemezalapok 

Szalag- és gerendarács alapok 

Síkalapok jellemzői, szerkezeti kialakítása 

Mélyalapok fajtái és jellemzői: 

Cölöpalapok 

Résfalak alapozása 

Kútalapok 

Mélyalapok szerkezeti kialakítása 

Talajok fajtái, jellemzői 

Alapszerkezetek földmunkái 

Földmunkákat megelőző műveletek 

Feltöltések, visszatöltések 

Munkagödör kialakítása, megtámasztása 

Beton és vasbeton falszerkezetek 

Beton és vasbeton pillérek, oszlopok 

Vízszintes szerkezetek készítése monolit vasbetonból: 

Nyílásáthidalások 

Vasbeton koszorúk 

Födémek, Erkélyek, Aljzatbetonok 

Beton és vasbeton lépcsők kivitelezésének módjai 

Beton aljzatok minősége, vastagsága, felületképzése 

Vasbeton szerkezetek hibái 

Megszilárdult beton felületek javításának anyagai és módszerei 

Munkahézag dilatáció képzése 

Beton és vasbeton szerkezetek készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások 

Előregyártott beton és vasbeton szerkezeti elemek kialakításának okai 

Épületszerkezetek kapcsolata, felfekvés kialakítása, jelentősége 

Födémekkel szemben támasztott követelmények 

Előregyártott vasbeton födémek típusa: 

Normál vasalású vasbeton gerendás födémek 

Feszített vasalású vasbeton gerendás födémek 

Zsaluelemes födémek 

Körüreges födémpallók 

Előregyártott vasbeton födémek szerkezeti jellemzői, sajátosságai 

Porotherm rendszer 

Előregyártott vasbeton nyílásáthidalások típusa: 

Vasbeton gerendás áthidalások 

Kéregelemes áthidalások 

Pórusbeton áthidalások 
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Zsaluelemes áthidalások 

Redőnyszekrényes áthidalások 

Előregyártott vasbeton, nyílásáthidalások, lépcsők szabályos beépítése 

Előregyártott vasbeton födémek kivitelezési technológiája, szabályos beépítése 

Vasbeton gerendás- béléstestes födémek 

Vasbeton pallós födémek készítése 

Félmonolit födémek készítése, szerkezeti jellemzői 

Vasbeton szerkezetek kivitelezési hibái 

Betonfelületek minőségi követelményei 

Előregyártott vasbeton szerkezetek elhelyezésére vonatkozó munkavédelmi 

előírások 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt  x  - 

1.6. házi feladat x   - 

 

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 
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1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.3. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

8.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

9. Beton és vasbeton készítés gyakorlata tantárgy 180 óra 

 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának alapvető célja, hogy a tanulók tanulják meg a 

betonkészítés különféle módszereit, és képesek legyenek alkalmazni a 

gyakorlatban. Tanulják meg kiszámolni a szükséges anyagmennyiséget, és a 

kapott értékeket használják fel a gyakorlat során kapott feladatokban. Önállóan 

legyenek képesek meghatározni és megkeverni a megfelelő minőségű betont. 

Legyenek képesek dokumentálni a munkát, megrendeléseket feladni. 

Magabiztosan tudják alkalmazni körülményeknek és az elvárásoknak megfelelő 

betont, önállóan állítsanak össze betonozáshoz szükséges zsalukat. Tanulják meg 

a zsaluzás lépéseit, és alkalmazzák azt a gyakorlatban.  

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 
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9.3. Témakörök 

 

9.3.1. Zsaluzatok és állványzatok készítése 72 óra 

Zsaluzat feladata a gyakorlatban. Zsaluzatok anyagainak megismerése. 

Zsaluzat igény felmérése a gyakorlatban. 

Zsalu anyagszükségletének meghatározása. 

Szétszerelhetőség megtervezése. 

Zsalu anyagszükséglet meghatározása a gyakorlatban.. 

Zsalu elkészítéséhez szükséges helyszín  

Zsaluzóanyag tárolása az építési területen 

Zsaluzatok kialakításának szempontjai, megtámasztása, a gyakorlatban.  

Monolit vasbeton szerkezetek zsaluzása, zsaluzat készítése meghatározott 

szerkezethez 

Függőleges beton és vasbeton szerkezetek hagyományos zsaluzata 

Alapok, pillérek, oszlopok, falak zsaluzatai a gyakorlatban. 

Vízszintes beton és vasbeton szerkezetek hagyományos zsaluzata 

Áthidalások, koszorúk, gerendák, lemezek, födémek hagyományos zsaluzata 

a gyakorlatban. 

Bennmaradó zsaluzat építése. 

Hagyományos bennmaradó zsaluzat megépítése. 

Teherviselő bennmaradó zsaluzat. 

Csúszó zsaluzat, Kúszó zsaluzat. 

Fából készült zsalu előnyei, hátrányai, kivitelezése, technológiája, felépítése 

Műanyagból készült zsalu előnyei, hátrányai, kivitelezése, technológiája, 

karbantartása a gyakorlatban. 

Fémből készült zsalu előnyei, hátrányai, kivitelezése, technológiája, tárolása, 

karbantartása a gyakorlatban. 

Kötőelemek alkalmazása a zsalu elemeinek egymáshoz rögzítésekor: 

Hevederekkel, Ácskapcsokkal, Szegekkel, Ékekkel. 

Csavarokkal, Hegesztéssel. 

Zsalu alakváltozásának, mérettűrésének ellenőrzése. 

Modern elemes zsaluzatok fajtái, összeállításuk módja, biztonságtechnikai 

intézkedések, 

Lépcsők zsaluzása, Zsaluzatok előkészítése, kezelése, felépítése, a zsaluzat 

eltávolítása a gyakorlatban. 

Hagyományos állványok építése, bontása a gyakorlatban. 

Előregyártott szerkezetek beépítésénél alkalmazott alátámasztások, 

merevítések 

Leggyakrabban előforduló hibák 

Munkavédelmi előírások 

 

9.3.2. Vasalások készítése 72 óra 
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Vasalások fajtáinak megismerése a gyakorlatban 

Betonacélok elkülönítése minőség szempontjából 

Betonacélok elkülönítése bordázat szempontjából 

Bordázatmentes sima betonacélok 

Hegeszthető és nem hegeszthető acélfajták 

Különböző funkciójú vasak hosszfővasak, elosztóvasak, nyíróvasak, 

kengyelek, előregyártott hálók megismerése a gyakorlatban. 

Vasalási kész tervek értelmezése készség szinten, zsaluzási szint 

megállapítása, a fővasak, elosztóvasak, elkülönítése, egymáshoz való 

rögzítésének gyakorlata, módjai 

A kivitelezési pontosság szükségessége, gyakorlata 

Vasalások készítése sávalapokhoz, aljzatbetonokhoz, koszorúkhoz, 

pillérekhez, födémekhez, belső aljzatbetonokhoz, külső vízszintes 

szerkezetekhez (járda, terasz, stb. monolit vasbeton gerendákhoz, lemezekhez 

A vasalások rögzítésének módja, betontakarás biztosítása, zsalutól való 

távolság garantálásának módjai, eszközei, alkalmazása a gyakorlatban, 

technológiai hézagok kialakítása, kitüskézés készítése a gyakorlatban. 

Gyakori vasalási hibák, az abból fakadó károk megismerése a gyakorlatban, 

alultervezés, túlvasalás hatása az épületszerkezetekre. 

Előregyártott vasalatok beemelése, elhelyezése a zsaluzatban. 

 

9.3.3. Betonozási munkálatok  36 óra 

A szükséges anyagok meghatározása a gyakorlatban. 

Anyagmennyiségek kiszámolása. 

Haladási terv készítése. 

Dokumentáció elkészítése. 

Gépek, berendezések kiválasztása a gyakorlatban.. 

Gépek, berendezések helyszínre szállítása. 

Szükséges engedélyek beszerzése (pl. behajtási, területfoglalási engedélyek) 

Szükséges anyagok megrendelése.  

Szükséges anyagok tárolása, őrzése a gyakorlatban. 

Zsaluzat felmérése, anyagszükséglet meghatározása, elkészítése. 

Sóder kiválasztása, beton jellegének meghatározása. 

Szemcseméret meghatározása. 

Cement fajtájának kiválasztása, megrendelése, tárolásának feltételei. 

Adalékanyagok meghatározása a gyakorlatban. 

Adalékanyag meghatározása hideg időben történő betonozáshoz. 

Keverési arányok meghatározása, dokumentálása a gyakorlatban. 

Gépek, berendezések baleset- és munkavédelmének oktatása. 

A kevert beton helyszínre juttatása, tömörítése, egyengetése, simítása. 

A beton kötéséhez szükséges feltételek biztosítása.  

Nedvességtartalom biztosítása, megégés elleni védelem, utókezelés biztosítása. 
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Kötési idő biztosítása, zsaluzat elbontása, elszállítása. 

Záróréteg kialakítása.  

Betonozási hibák javítása. 

 

  

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás   x - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt  x  - 

1.6. házi feladat   x - 

 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 
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2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.3. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 10277-12 azonosító számú, Szigetelések megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10277-12 

Szigetelések 

Víz-, hő- és hangszigetelés 
Szigetelések készítésének 

gyakorlata 

V
íz

sz
ig

et
el

és
 

H
ő

sz
ig

et
el

és
 

H
an

g
sz

ig
et

el
és

 

V
íz

sz
ig

et
el

és
 k

és
zí

té
se

 

H
ő

sz
ig
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el

és
 k

és
zí

té
se

 

H
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g
sz
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et

el
és

 

k
és

zí
té

se
 

FELADATOK 

Értelmezi a szigetelési tervet x x x x x x 

Felméri a munkaterületet x x x x x x 

Meghatározza az anyagszükségletet x x x x x x 

Kellősít, alkalmassá teszi az aljzatot a vízszigeteléshez    x x x 

Kialakítja a vízszigetelési hajlatokat, a 

hajlaterősítéseket 
   x x x 

A vízszigetelés gépészeti áttörések környezetét 

előkészíti 
   x 

  

Előkészíti, méretre vágja a szigetelőlemezt    x   

Szigetelő lemezt fektet, told    x   

Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelést készít    x   

A csatlakozások környezetét a technológiának 

megfelelően megerősíti, kialakítja 
x  x x x x 

Megvizsgálja a hőszigetelésre kerülő felületet     x  

Kellősíti, kiegyenlíti a felületet a ragasztóanyag 

felhordása előtt 
   x x x 

Felhordja a ragasztóanyagot vagy a felerősítő elemeket    x x x 

Elhelyezi a hőszigetelő anyagot, táblákat, elvégzi azok 

rögzítését 
    x 

 

Elválasztó réteget, párakiegyenlítő réteget helyez el    x   

Épületeket, épületrészeket hang- és hőhatás ellen 

szigetel 
    

x x 

Gondoskodik a víz-, hő- és hangszigetelő anyag 

védelméről 
x x x x x x 

Utólagos szigetelő munkák előtt feltárással 

diagnosztizál 
x x x x x x 

Megvédi a kész szigeteléseket (víz-, hő-, 

hangszigetelés) 
x x x x x x 

Az elkészült munkát (víz-, hő-, hangszigetelés) 

ellenőrzi 
x x x x x x 

Használja az előírt munkavédelmi eszközöket   x x   

Betartja a munkavédelmi, biztonságtechnikai 

előírásokat 
  x x 

  

SZAKMAI ISMERETEK 
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Szigetelési módok, eljárások x x x    

Szigetelésekre vonatkozó szabványok, technológiai 

előírások 
x x x x x x 

Szigetelések fogadó szerkezetei    x x x 

Tervjelek x x x    

Tervolvasás x x x x x x 

Méretmegadási módok x x x x x x 

Szigetelőanyagok rögzítési módjai    x x x 

Vízszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk x x x x x x 

Hő- és hangszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk x x x x x x 

Szigeteléshez szükséges ragasztóanyagok fajtái, 

felhasználásuk 
   x x x 

Rögzítések fajtái, rögzítő anyagok felhasználása    x x x 

Vízelvezető anyagok fajtái, felhasználásuk x x x x x x 

Anyagok kölcsönhatása x x x x   

Anyagok tulajdonságai x x x    

Anyagkezelés x x x x x x 

Ragasztóanyagok káros hatásai x x x    

Kézi szerszámok    x x x 

Vágó-, előkészítő eszközök x x x x x x 

Rögzítő kisgépek x x x x x x 

Ragasztóanyag előkészítéséhez használható 

berendezések 
   x x x 

Hatósági előírások x x x    

Érintésvédelem x x x x x x 

Közműcsatlakozások x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Építészeti, épületgépészeti rajz olvasása, értelmezése x x x x x x 

Szigetelési jelképek értelmezése x x x    

Gépek, berendezések működtetésének megértése    x x x 

Vízszigetelő szerszámok, kisgépek használata    x x x 

Hő-, és hangszigetelő szerszámok használata    x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság    x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Módszeres munkavégzés    x x x 

Rendszerekben való gondolkodás x x x x x x 
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10. Víz-, hő- és hangszigetelés tantárgy  240 óra 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

A kőműves és hidegburkoló szakma munkafolyamataihoz kapcsolódó víz- hő- 

és hangszigetelési munkák anyagainak, technológiáinak megismerése. 

Talajnedvesség és talajpára elleni szigetelés készítéséhez szükséges ismeretek 

elsajátítása. Hőtechnikai, akusztikai és hidrotechnikai tulajdonságok ismerete. 

Szigetelő anyagok alkalmazási területeinek megismerése, szigetelési munkák 

eszközeinek és gépeinek megfelelő használata. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

10.3. Témakörök  

 

10.3.1. Vízszigetelés 108 óra 

Hidrotechnikai tulajdonságok 

Szerkezeteket károsító nedvesség előfordulási formái 

Vízszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk 

Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés anyagai, szigetelési módok 

Üzemi- és használati víz elleni szigetelés fajtái, technológiája 

Szigetelő anyagok fektetése, toldása 

Bitumenes jellegű lemezszigetelések 

Bevonat szigetelések 

Tömegbeton szigetelés 

Fémlemez szigetelés 

Szigetelésekre vonatkozó szabványok 

Fogadószerkezetek előkészítése 

Dilatációs hézag kialakítása 

Vízszintes vízszigetelés csőáttörése 

Szigeteléshez szükséges ragasztó anyagok fajtái, felhasználásuk 

Rögzítő kisgépek 

Ragasztóanyag előkészítéséhez használható berendezések 

Szigetelések kivitelezése során keletkezett hulladékok tárolása, kezelése 

Vízszigetelés kéziszerszámai 

Szigetelések védelme 

Szigetelési hibák 

Kapcsolódó tervekben méretmegadási módok 

Szigetelések anyagjelölése a terveken 

Közműcsatlakozások 

Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján 
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Vízszigetelés készítésére vonatkozó munkavédelmi és biztonságtechnikai 

előírások 

 

10.3.2. Hőszigetelés 72 óra 

Épületeket érő hőhatások 

Hőtechnikai alapismeretek 

Hővezetés 

Hősugárzás 

Hőáramlás 

Hőátbocsájtási tényező 

Hőtágulás 

Tűzállóság 

Hővezetés az épületszerkezetekben 

Építőanyagok hőtechnikai jellemzői, rétegrendek kialakítása 

Rétegrendek fajtái; egyenes rétegrend, fordított rétegrend 

Hőtechnikai alapfogalmak, hővezetés, hőáram, hőgátlás, páranyomás 

harmatpont, páralecsapódás 

Hőhíd épületszerkezetekre gyakorolt hatása 

Hő- és hangszigetelő anyagokkal szemben támasztott követelmények 

Hőszigetelő alapanyagai, fajtái, jellemzői: 

Szálas szigetelő anyagok 

Üreges (porózus) szigetelő anyagok 

Ömlesztett szigetelő anyagok 

Kiegészítő anyagok és elemek 

Hőszigetelési technológiák különböző szerkezetek esetén: 

Fogadószerkezetek, felületek 

Talajon fekvő padlók, aljzatok szigetelése 

Falszerkezetek hőszigetelési módjai 

Födémszerkezetek hő- és hangszigetelési módjai 

Koszorúk hőszigetelése 

Erkélyek, teraszok (fűtött tér felett) hőszigetelési módjai 

Utólagos hőszigetelése készítésének feltételei, technológiái 

Hőszigetelés jelölése tervrajzokon, részletrajzokon 

Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján 

Hőszigetelések készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások 

 

10.3.3 H

angszigetelés 54 óra 

A hang az emberi szervezetekre gyakorolt káros hatása,  

Hangerősség az egyes munkakörnyezetekben 

Hangerősség a szűkebb környezeten kívül (közlekedés, stb.) 

Hangerősség a szűkebb környezeten belül (otthoni pihenés, stb.) 
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Épületeket érő hanghatások,  

Hangtechnikai ismeretek 

Hangerősség, hangfrekvencia, hangtechnikai jellemzők  

Akusztikai alapfogalmak 

Zaj épületszerkezetekre gyakorolt hatása 

Hangszigetelő anyagokkal szemben támasztott követelmények 

Hangszigetelés alapanyagai, fajtái, jellemzői: 

Szálas szigetelő anyagok 

Üreges (porózus) szigetelő anyagok 

Ömlesztett szigetelő anyagok 

Kiegészítő anyagok és elemek 

Hangszigetelési technológiák különböző szerkezetek esetén: 

Fogadószerkezetek, felületek 

Talajon fekvő padlók, aljzatok szigetelése 

Falszerkezetek hő- és hangszigetelési módjai 

Födémszerkezetek hő- és hangszigetelési módjai 

Erkélyek, teraszok (fűtött tér felett) hő- és hangszigetelési módjai 

Utólagos hangszigetelés készítésének feltételei, technológiái 

Hangszigetelés jelölése tervrajzokon, részletrajzokon 

Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján 

Hő- és hangszigetelések készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások 

 

10. 4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 - 

 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

10.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. megbeszélés   x - 

1.4. vita  x  - 

1.5. szemléltetés   x - 

1.6. projekt  x  - 

1.7. házi feladat x   - 
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10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
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rt
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s 
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- 
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x   - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x   - 

3.3. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
  x - 

3.4. Utólagos szóbeli beszámoló x   - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

4.2. Csoportos versenyjáték  x  - 
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10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

11. Szigetelések készítésének gyakorlata tantárgy 624 óra 

 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

A víz-, hő- és hangszigetelő anyagok, és eszközök megfelelő alkalmazásának 

elsajátítása, szigetelési módok megismerése. Épületek víz- hő- és 

hangszigetelésének elkészítése, elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazása. 

Munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartása. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

11.3. Témakörök 

 

11.3.1. Vízszigetelés készítése 252 óra 

Vízszigetelő anyagok ismerete, alkalmazása 

Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés anyagainak használata 

Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés készítése a gyakorlatban 

Aljzatok tisztítása, javítása, kellősítése, előkészítése 

Talajnedvesség elleni szigetelés aljzatának előkészítése 

Talajpára elleni szigetelés aljzatának előkészítése 

Talajpára elleni szigetelés készítése 

Talajnedvesség elleni szigetelés készítése 

Függőleges és vízszigetelés csőáttörése kialakítása 

Hajlatok szakszerű kialakítása 

Dilatációs hézag kialakítása 

Üzemi és használati víz elleni szigetelés anyagainak megfelelő alkalmazása, 

szigetelés készítése 

Szigetelő anyagok fektetése, toldása 

Bitumenes jellegű lemezszigetelések készítése 

Bevonat szigetelések készítése 

Tömegbeton szigetelés készítése 

Fémlemez szigetelés alkalmazása 

Vízszigetelés készítés kéziszerszámainak használata 

Vízszigetelés készítéséhez szükséges gépek alkalmazása 

Szigetelések védelme 

Szigetelési hibák, azok javítása 
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Szigetelés ábrázolásának ismerete terveken 

Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján 

Vízszigetelések készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások 

 

11.3.2. Hőszigetelés készítése 252 óra 

Épületeket érő hőhatások műszeres megfigyelése 

Hőtechnikai alapismeretek alkalmazása a gyakorlatban 

Hővezetés 

Hősugárzás 

Hőáramlás 

Hőátbocsátási tényező 

Hőtágulás 

Tűzállóság 

Hővezetés az épületszerkezetekben a gyakorlatban 

Építőanyagok hőtechnikai jellemzői, rétegrendek kialakítása a  gyakorlatban 

Rétegrendek kialakítása; egyenes rétegrend, fordított rétegrend 

Hőtechnikai jellemzők, hővezetés, hőáram, hőgátlás, páranyomás harmatpont, 

páralecsapódás megfigyelése 

Hőhíd épületszerkezetekre gyakorolt hatásásának megfigyelése 

Hő- és hangszigetelő anyagokkal szemben támasztott követelmények 

gyakorlati alkalmazása 

Hőszigetelés alapanyagai, fajtái, jellemzőinek megismerése: 

Szálas szigetelő anyagok 

Üreges (porózus) szigetelő anyagok 

Ömlesztett szigetelő anyagok 

Kiegészítő anyagok és elemek 

Hőszigetelési technológiák megismerése a különböző szerkezetek esetén: 

Fogadószerkezetek, felületek 

Talajon fekvő padlók, aljzatok szigetelése 

Falszerkezetek hőszigetelési módjai 

Födémszerkezetek hő- és hangszigetelési módjai 

Koszorúk hőszigetelése 

Erkélyek, teraszok (fűtött tér felett) hőszigetelési módjai 

Utólagos hőszigetelése készítésének feltételei, technológiái, munkafolyamata 

Hőszigetelés jelölése tervrajzokon, részletrajzokon, értelmezése, alkalmazása 

Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján 

Hőszigetelések készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások betartása 

 

11.3.3. Hangszigetelés készítése 120 óra 

A zaj az emberi szervezetekre gyakorolt káros hatásának megfigyelése. 

Hangerősség az egyes munkakörnyezetekben, megfigyelése méréssel. 

Hangerősség a szűkebb környezeten kívül (közlekedés, stb.) méréssel. 
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Hangerősség a szűkebb környezeten belül (otthoni pihenés, stb.) méréssel. 

Épületeket érő hanghatások, külső-belső megtapasztalás mérés útján. 

Hangtechnikai ismeretek alkalmazása a gyakorlatban. 

Hangerősség, hangfrekvencia, hangtechnikai jellemzők, akusztikai 

alapfogalmak átvitele a gyakorlatba 

A zaj és a rezgés épületszerkezetekre gyakorolt hatásának megfigyelése 

kritikus környezetben, hangszigetelő anyagokkal szemben támasztott 

követelmények a gyakorlatban 

Hangszigetelés alapanyagai, fajtái, jellemzőinek megfigyelése, beépítése: 

Szálas szigetelő anyagok 

Üreges (porózus) szigetelő anyagok 

Ömlesztett szigetelő anyagok 

Kiegészítő anyagok és elemek 

Hangszigetelési technológiák alkalmazása különböző szerkezetek esetén: 

Fogadószerkezetek, felületek hangszigetelésének kivitelezése 

Talajon fekvő padlók, aljzatok hangszigetelésének kivitelezése  

Falszerkezetek hő- és hangszigetelési módjai a gyakorlatban 

Födémszerkezetek hő- és hangszigetelési módjai a gyakorlatban 

Erkélyek, teraszok (fűtött tér felett) hő- és hangszigetelési módjai a 

gyakorlatban 

Utólagos hangszigetelés készítésének feltételei, technológiái, alkalmazása 

Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján 

Hő- és hangszigetelések készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások 

betartása 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely 

Építési terület 

 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x  - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés  x  - 

1.4. projekt x   - 
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11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.2. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x  - 

1.3. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.4. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x  - 

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x   - 

3. Komplex információk körében     

3.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
 x  - 

3.2. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x   - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Műveletek gyakorlása  x  - 

4.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x   - 

 

11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

10276-12 azonosító számú 

 

Hidegburkolási feladatok 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10276-12 azonosító számú, Hidegburkolási feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10276-12 

Hidegburkolási feladatok 

Hidegburkolási ismeretek 
Hidegburkolatok készítésének 

gyakorlata 

A
n

y
ag

is
m

er
et

 

F
el
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k
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s 

B
u

rk
o

lá
si

 t
ec

h
n

o
ló

g
iá

k
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u
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o
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K
ü
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i 
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b

u
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k
és

zí
té

se
 

T
ér

b
u

rk
o

la
t 

k
és

zí
té

se
 

FELADATOK 

Ellenőrzi a burkolás megkezdése előtt 

a burkolandó aljzat minőségét, hibáit, 

tisztaságát 

x    x x 

Előkészíti a fogadószerkezetet a 

burkolat elhelyezésére 
x    x x 

Burkolandó felületet javít, 

aljzatkiegyenlítést készít 
x  x  x        x 

Síkot, lejtést ellenőriz x  x x x x 

Kitűzi a burkolat helyét, síkját x   x x x 

Habarcsot készít x  x x x x 

Ragasztóanyagot kever x    x x 

Iránypontokat, vezetősávokat készít x  x x x x 

Burkolólapot vág  x x x x x 

Elhelyezi a felületre a burkolólapokat   x x x x 

Élvédő elemeket helyez el   x x x x 

Hézagol, fugáz  x x  x x 

Letisztítja a burkolatot  x  x x x 

Lépcsőburkolatot készít x x x x x x 

Pillér-, és oszlopburkolatot készít x x x x x  

Medenceburkolatot készít x x x x x  

Erkély-, és teraszburkolatot készít x x x x x        

Lábazat-, és homlokzatburkolatot 

készít 
x  x  x  

Térburkolatot készít  x x   x 

Javítja a hidegburkolatok hibáit   x x x x 

Egyszerű felületek esetén burkolati 

tervet készít hidegburkoláshoz 
  x x x  

Hidegburkolatok készítéséhez 

anyagszükségletet számol 
  x    

Használja az előírt munkavédelmi 

eszközöket 
   x x x 

Betartja a munkavédelmi, 

biztonságtechnikai előírásokat 
   x x x 
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SZAKMAI ISMERETEK 

Munkafolyamat megtervezése x  x x x x 

Az elburkolandó szerkezetek  x x x x x 

Méretellenőrzés x  x x x x 

Mérő és kitűző eszközök x  x x x x 

Aljzatkiegyenlítő, aljzatjavító 

anyagok, aljzatkiegyenlítés, 

aljzatjavítási munkák technológiája 

x x  x x x 

Burkolat fogadó szerkezetek 

jellemzői, minőségi követelményei 
x  x x x x 

Hidegpadló burkolatok, 

csempeburkolatok anyagai 
   x x  

Burkolat kiegészítő elemek   x x x x 

Fugázó, rugalmas hézagkitöltő 

anyagok 
  x x x x 

Fugázás, rugalmas hézagkitöltés 

technológiája 
  x x x x 

Ágyazó habarcs alapanyagai, 

készítése 
 x x x x x 

Ragasztott vékonyágyas 

hidegburkolat készítésének 

technológiája 

  x x x  

Hagyományos vastagágyas burkolat 

készítésének technológiája 
 x x  x x 

Homlokzatburkolatok anyagai, 

homlokzati burkolás technológiái 
  x  x  

Erkély-, és teraszburkolat anyagai, 

rögzítési technológiák 
x  x x x  

Lépcsőburkolatok anyagai, burkolási 

technológiái 
x  x x x  

Pillér- és oszlopburkolatok anyagai, 

burkolási technológiái 
x x x x x  

Lábazatburkolatok anyagai x x x  x  

Medenceburkolás anyagai, burkolási 

technológiái 
x x x  x  

Térburkolat anyagai, térburkolat 

készítésének technológiája 
x  x   x 

Burkoló munkához szükséges 

építőipari gépek, masszakeverő, 

betonkeverő, vibrátorok 

  x x x x 

Burkoló szakrajz   x    

Talajmunkák, tömörítési munkák 

technológiája 
  x   x 

Burkolatok javítási munkáinak 

technológiája 
 x x x x x 

Munkavédelmi és biztonságtechnikai 

előírások 
 x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
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Építészeti műszaki tervek és 

dokumentációk, burkolati tervek 

olvasása, értelmezése 

  x x x x 

Mérő- és kitűző eszközök készség 

szintű használata 
x  x x x x 

Burkoló kéziszerszámok, kisgépek 

használata 
 x x x x x 

Burkolati rajz készítése   x    

Tömörítő eszközök használata   x   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

 Pontosság    x x x 

 Önállóság    x x x 

 Türelmesség    x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

 Konszenzus készség    x x x 

 Segítőkészség    x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség   x x x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés    x x x x 

Módszeres munkavégzés   x x x x 
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12. Hidegburkolási ismeretek tantárgy 144 óra  

 

12.1.A tantárgy tanításának célja 

Hidegburkolási munkákat megelőző munkafolyamatok megismerése. 

Burkolatok fogadószerkezeteinek, fogadófelületeinek ellenőrzése, előkészítése, 

hidegburkolatok kitűzésének elsajátítása. 

Hidegburkolatok készítéséhez szükséges anyagok fajtáinak, jellemzőinek 

ismerete. Hagyományos vastagágyas és ragasztott vékonyágyas burkolatok 

készítésére vonatkozó előírások elsajátítása. Burkolati tervek alapján 

anyagszükségletek meghatározása. 

Kültéri burkoló munkák elvégzéséhez szükséges elméleti ismeretek 

megszerzése. Homlokzatburkolat, térburkolatok anyagainak, elhelyezési 

technológiájának bemutatása, tervdokumentációk alapján anyagszükséglet 

számolása. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

12.3 Témakörök 

 

12.3.1. Anyagismeret 60 óra 

Hidegburkolatok fajtái, falburkolatok, padlóburkolatok, külső burkolatok, 

díszítő burkolatok 

Hidegburkolatok rétegrendjei, különböző fogadószerkezetek esetén: 

Beltéri padlóburkolatok 

Beltéri falburkolatok 

Kültéri padlóburkolatok 

Burkolati tervek bemutatása, értelmezése, elemzése 

Fal, és padlóburkolatok rajzai, méretarányok, méretmegadás módja 

Burkolati terven alkalmazott jelölések 

Burkolati minták, díszítő elemek 

Szélfogó burkolatai 

Nappali, étkező, konyha burkolata 

Garázs padlóburkolata 

Lépcsők burkolata 

Burkolati tervek alapján anyagszükséglet meghatározása 

Hidegburkolat felületének kiszámítása  

Burkolólapok mennyiségének meghatározása oldalfalon  

Ragasztóanyag anyagszükséglete (terület, rendelési egység) 

Hagyományos vastagágyas falburkolat ágyazatának anyagszükséglete  

Falfelület fugázó anyag mennyiségének számítása 



 

 838 

Hidegburkolat felületének kiszámítása vízszintes felületen  

Burkolt felület lejtésének meghatározása 

Padlóburkolat burkolóanyagának mennyiségi meghatározása  

Padlóburkolat ragasztóanyag anyagszükséglete  

Padlóburkolat fugázó anyag mennyiségének meghatározása 

Lépcsők burkolatának anyagszükséglete 

Falfelület burkolatának tervei 

Nyílással áttört falfelület csempekiosztása 

Fürdőszoba berendezési tárgyainak elhelyezése 

Fürdőszoba falának csempekiosztása 

Fürdőkád körüli falburkolat 

 Mosdókagyló körüli burkolatok 

 Mellékhelyiség falfelületének lapkiosztása 

 Konyha berendezési tárgyai 

 Konyha falfelületének lapkiosztása 

 Padlóburkolat lapkiosztása, padlók mintázata 

 

12.3.2. F

elület előkészítés 42 óra 

Fogadószerkezetek, fogadófelületek fajtái 

Fogadófelületek felületi és méreti ellenőrzése 

Fogadófelületek síkjainak ellenőrzése. 

Fal és padlófelületek ellenőrzése. 

Burkolatok aljzatainak ismertetése: 

Aljzatbetonok 

Esztrichek 

Úsztatott aljzatok. 

Száraz aljzatok. 

Meglévő burkolatok, mint aljzatok 

Aljzatokkal szemben támasztott követelmények 

Aljzatok hibái, javítása: 

Repedések 

Felületi egyenetlenségek 

Porózusság 

Szennyeződések 

Vizes alapfelület 

Szintkülönbség 

Kellő szilárdság hiánya 

Nem megfelelő hőmérséklet 

Aljzatjavító szerek, aljzatkiegyenlítők készítési technológiája 

Burkolandó felületek alapozása 

Öntött és önterülő padlóburkolatok fajtái, sajátosságai 
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Beton és vasbeton padlóburkolatok jellemzői 

Vákuum betonpadlók készítésére vonatkozó előírások 

Dilatációs hézagok jelentősége, kialakítása 

Mérőeszközök, kitűző eszközök 

Távolságmérés eszközei 

Hosszmérés eszközei 

Irányok kitűző eszközei 

Jelölőeszközök 

Szintezőeszközök 

Mérési gyakorlatok, burkolatok helyének meghatározása 

Kitűzési feladatok 

Burkolatok kitűzésére vonatkozó munkavédelmi előírások 

 

12.3.3. Burkolási technológiák 42 óra 

Hidegburkolatok anyagai, jellemzőik 

Burkolóelemek megmunkálása: 

Karcolás 

Csempevágás 

Furatok készítése 

Kivágások készítése 

Hidegburkolatok megmunkálásának szerszámai, gépei: 

Karcolótű 

Csempetörő fogó 

Állványos kerekes csempevágó 

Gyorsdaraboló 

Padlóösszefolyó és padlószint lejtés szerepe és kivitelezése a vizes 

helyiségekben 

Ágyazó habarcs alapanyagai, összetétele 

Ágyazó habarcskeverés kézzel és géppel 

Hagyományos vastagágyas padlóburkolat készítésének munkafolyamatai 

Munkaterület helyiség előkészítése 

Felület előkészítése, kitűzés 

Burkolat lejtésének kitűzése 

Burkolólapok előkészítése 

Burkolat kiosztása 

Habarcságy készítés 

Lehúzott habarcságyba való fektetés jellemzői, menete 

Egyenkénti fektetés sajátosságai 

Lábazati elemek ragasztása 

Dilatációs, és munkahézagok kialakítása 

Fugázás 

Burkolt felület tisztítása 
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Burkolt felület utókezelése, védelme 

Burkolatragasztók alapanyagai, gyártása, felhasználása 

Burkolatragasztók típusai, csoportosítása: 

Kötőanyag szerint 

Ragasztóágy vastagsága szerint 

Szín szerint 

Kötési idő szerint 

Diszperzió tartalom szerint 

Komponensek száma szerint 

Csemperagasztók fajtái, szabvány szerinti besorolása: 

Normál cementkötésű ragasztók ismertetése 

Flexibilis ragasztók 

Diszperziós ragasztók 

Gyorsan kötő ragasztók 

Műgyanta ragasztók 

Vékonyágyas padlóburkolás munkafolyamatai 

Ragasztóanyagok előkészítése, ragasztóanyag felhordásának módjai: 

Lapra kenéses eljárás 

Felületre való felhordás (fogazott glettvassal) 

Kombinált ragasztási eljárás 

Folyékony ágyas ragasztás 

Burkolólapok elhelyezése falfelületre 

Csempesorok és oszlopok kitűzése 

Vékonyágyas ragasztott burkolat készítése: 

Aljzatbetonra 

Gipszesztrichre 

Cementesztrichre 

Vakolt felületre 

Vakolatlan felületre 

Gipszkartonra 

Fém felületre 

Meglévő kerámialapra 

Faforgács és OSB lapokra 

Fugázó anyagok típusai: 

Cementkötésű hézagoló habarcsok 

Kétkomponensű fugázók 

Rugalmas hézagkitöltő anyagok (szilikon) 

Fugák kialakítása 

Burkolat tisztítása fugázás után 

Ragasztott vékonyágyas burkolat készítésének eszközei, gépei 

Csempeburkolat készítése vizes helyiségekben 

Fal és padlóburkolat szigetelése 
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Szigetelés védelme 

Beltéri és kültéri lépcsők burkolatai, készítési technológiája 

Medence burkolatok készítése 

Hidegburkolatok kiegészítő szerkezetei 

Épület elválasztó hézag, vakhézag, szegélyhézag 

Csatlakozási hézag kialakítása: 

Azonos burkolóanyagok csatlakozása 

Különböző burkolóanyagok csatlakozása 

Erkélyek teraszok burkolatának anyagai, rétegei 

Padló és falburkolatok hibái, és azok javítása 

Munkavédelmi előírások 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

Építési terület 

 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, 

tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt  x  - 

1.6. házi feladat x   - 

 

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 
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1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x   - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tesztfeladat megoldása  x  - 

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x   - 

3. Képi információk körében     

3.1. Burkolati terv értelmezése x   - 

4. Komplex információk körében     

4.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
 x  - 

4.2. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x   - 

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

5.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

 

12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

13. Burkolatok készítésének gyakorlata tantárgy 360 óra 

 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni a tanulókkal a különböző burkolatok készítésének 

munkafolyamatait, technológiáit. Burkoló munkák elvégzéséhez szükséges 

ismeretek megszerzése, burkolás anyagainak alkalmazása, eszközeinek 

megfelelő használata. A munkafolyamatok elvégzése közben a munkavédelmi 

előírások betartása. Kültéri és beltéri hidegburkolatok elkészítése, javítása. 

Burkolati tervek alapján anyagszükségletek számítása. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

13.3. Témakörök  

 

13.3.1. Beltéri burkolatok készítése 144 óra 

Fogadófelületek ellenőrzése (padló és falfelületek) 

Felületek alapozása 

Aljzatjavító szerek, aljzatkiegyenlítők készítési technológiája 

Esztrichek alkalmazása 

Száraz aljzatok 

Burkolás meglévő burkolatra 

Aljzatok hibáinak javítása 

Hidegburkolatok anyagai, ismetere, alkalmazása 

Burkolólapokra vonatkozó előírások, lapok osztályozása 

Burkolóelemek megmunkálása: 

Karcolás 

Csempevágás 

Furatok készítése 

Kivágások készítése 

Hidegburkolatok megmunkálásának szerszámai és gépei, azok alkalmazása 

Nedvesség elleni szigetelés módjai, anyagai, azok használata 

Használati és üzemi víz elleni védelem 

Padlóösszefolyó és padlószint lejtés szerepe és kivitelezése a vizes 

helyiségekben 

Ágyazó habarcs alapanyagai, összetétele, alapanyagok előkészítése 

Ágyazó habarcskeverése kézzel és géppel 

Hagyományos vastagágyas padlóburkolat készítése 

Hagyományos vastagágyas falburkolat készítése, kivitelezése 

Hidegburkolás kisgépei: 

Ragasztó keverőgép 

Sarokköszörű gép 

Ütvefúró és vésőgép 

Kézi fúrógép 

Vizes vágógép 

Görgős vágógép 

Vékonyágyas padlóburkolat készítése 

Vékonyágyas ragasztott burkolat elhelyezése különböző felületekre 

Fugázó anyagok fajtái, alkalmazása 

Rugalmas hézagkitöltés készítése (szilikon) 

Fugázás előkészítése 

Fugaanyag keverése, bedolgozása 
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Burkolat tisztítása fugázás után 

Csempeburkolat készítése vizes helyiségekben 

Hidegburkolatok kiegészítő szerkezetei 

Épület elválasztó hézag, vakhézag, szegélyhézag kialakítása 

Csatlakozási hézag kialakítása 

Padló és falburkolatok hibái, és azok javítása 

Hidegburkolatok rétegrendjei, különböző fogadószerkezetek esetén 

Fal, és padlóburkolatok rajzai, méretarányok, méretmegadás módja 

Burkolati terven alkalmazott jelölések 

Burkolati minták, díszítő elemek 

Burkolati tervek alapján anyagszükséglet meghatározása 

Hidegburkolatok készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások 

 

13.3.2. Kültéri burkolatok készítése 144 óra 

Kültéri fal- és padlóburkolatok kitűzése 

Fogadófelületek ellenőrzése 

Burkolandó felületek alapozása 

Ragasztott homlokzatburkolatok készítése 

Klinkertégla burkolat készítése, sajátosságai 

Homlokzatburkolat kitűzése, burkolati kiosztás 

Ragasztott homlokzatburkolat készítése hőszigetelt felületre 

Lábazati falak burkolása ragasztással 

Falazott tégla lábazatburkolat készítése 

Teraszok burkolása 

Lépcsők burkolatának elkészítése 

Erkélyek burkolatának fektetése, medencék burkolása 

Terasz, erkély burkolatának hibái, javítása 

Homlokzatburkolatok és lábazatburkolatok hibái, és azok javítása 

Homlokzatburkolatok terveinek értelmezése 

Nyílásokkal áttört falfelületek burkolatának kiosztása 

Lábazatburkolatok kiosztása, tervezése 

Homlokzatburkolatok anyagigényének számítása (burkolólapok, ragasztó) 

Burkolati terven alkalmazott jelölések értelmezése 

Burkolati minták, díszítő elemek ismerete 

Kültéri burkolatok kiegészítő elemei 

Kültéri burkolatok hibái, azok javítása 

Burkolati tervek alapján anyagszükséglet meghatározása 

Kültéri burkolatok készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások 

 

13.3.3. T

érburkolat készítése 72 óra 

Térburkolás talajmunkái 



 

 845 

Tükör kialakítása 

Kitűzési feladatok    

Talajtömörítés 

Talajstabilizálás 

Szegélyek elhelyezése 

Alaprétegek készítése 

Fogadószerkezetek kialakítása 

Felszíni vízelvezetés készítése 

Burkolóelemek kézi fektetése 

Burkolóelemek gépi fektetése 

Felület tömörítése, hézagolása, tisztítása 

Burkolatfektetés habarcságyba: 

Tükörkialakítás 

Betonkeverés és bedolgozás 

Aljzatbeton készítés lejtéssel 

Beton tömörítése, utókezelés 

Habarcságy készítés 

Burkolatfektetés 

Habarcságyba fektetett burkolat fugázása 

Felület tisztítása 

Térburkolatok hibáinak javítása 

Burkolókövek deponálása 

Térburkolat anyagainak szállítása 

Földmunkák eszközei, gépei, használatuk 

Térburkolat készítés eszközeinek használata 

Térburkolat készítés gépeinek használata 

Rajzolvasási feladatok 

Térburkolatok aljzatainak anyagszükségleti számítása burkolati terv alapján 

Térburkolat elemeinek, fugaanyagának anyagigény számítása burkolat terv 

alapján (terület, db szám, kiszerelési egység) 

Térburkolatok készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely 

Építési terület 
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13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, 

tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x  - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés  x  - 

1.4. projekt  x  - 

 

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. Burkolati terv értelmezése x   - 

4. Komplex információk körében     

4.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x   - 

4.2. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
 x  - 

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló  x  - 
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5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

5.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása  x  - 

 

13.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

10278-12 azonosító számú 

 

Vegyes kőműves feladatok 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10278-12 azonosító számú, Vegyes kőműves feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10278-12 

Vegyes kőműves feladatok 

Vegyes kőműves 

feladatok 

Vegyes kőműves 

feladatok gyakorlat 

M
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ű
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o
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FELADATOK 

Ellenőrzi a nyílászáró szerkezetek méretét  x   x x  

Ellenőrzi a vízszintes és függőleges falsíkokat x x x x  x 

Ellenőrzi a nyílásméret helyességét x x  x x  

Ellenőrzi az ajtók nyitási irányát x x  x x  

Meghatározza a nyílászáró falhoz viszonyított 

síkját 

x 
  

x 
x  

Műveleti sorrend szerint elhelyezi a nyílászárót     x  

Ideiglenes kitámasztásokat készít   x  x x 

Bontási, átalakítási munkát végez      x 

Az előkészítéssel összefüggő feladatokat 

végrehajtja 

 
  

 
x x 

Gondoskodik a bontási terület közműveinek 

megszüntetéséről 

 
  

 
 x 

Bontási munkával járó alátámasztásokat készít       x 

Utólagos kiváltásokat, nyílásbővítéseket végez      x 

Gondoskodik a környezet védelméről      x 

A bontási anyagokat szakszerűen tárolja, 

szállításukról gondoskodik 

 
  

 
 x 

Kezeli a beton és habarcskeverő gépeket   x   x 

Elektromos kézi kisgépeket alkalmaz   x   x 

Helyreállítja a bontással, kiváltásokkal kapcsolatos 

felületeket 

 
 x 

 
 x 

Állványzatot és védőkorlátokat készít   x   x 

Közreműködik az alátámasztások, zsaluzatok 

bontásában 

 
  

 
 x 

Elbontja a védőszerkezeteket      x 

Megtisztítja az alátámasztásokat, zsaluzatokat, 

eszközöket  

 
  

 
 x 

Betartja és betartatja a vonatkozó munkavédelmi, 

környezetvédelmi szabályokat 

 
 x 

 
 x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Gépek megközelíthetősége, organizációja     x x 

Munkavédelmi, környezetvédelmi előírások  x x  x x 

Munkabiztonsági, és egyéni védőeszközök     x x 
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Anyagnyilvántartás, anyagrendelés     x x 

Anyagátvétel és tárolás szabályai   x  x x 

Érintésvédelmi előírások      x 

Mérő és kitűző eszközök  x   x x x 

Alátámasztó és zsaluzó rendszerek     x x 

Szerkezetek     x x 

Anyagok és szerkezetek kölcsönhatása  x x    

Statika   x   x 

Méret megadás, mérettűrés  x x  x x 

Utólagos nyílások  x   x  

Nyílászárók típusa, szerkezete, elhelyezésének 

szabályai 

 
x  

 
x  

Bontási munkák készítésének sorrendje   x   x 

Bontási anyagok      x 

Bontási, átalakítási munkák      x 

Építőipari keverő, kézi kisgépek     x x 

Felhasznált segédszerkezet, gépek, szerszámok  x x  x x 

Felhasználásra kerülő segédszerkezetek hibái  x x  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Kitűző, és mérőeszközök használata x   x x x 

Kivitelezés folyamatának szervezése x x x x   

A munkavégzéshez szükséges szerszámok, 

eszközök és gépek meghatározása, használata 

 
  

 
x x 

Az anyagok átvételének nyilvántartása     x x 

Mennyiségérzékelés, anyagszükséglet 

meghatározása 
x x x x   

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat     x x 

Mozgáskoordináció     x x 

Precizitás  x x  x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság     x x 

Irányítási és irányíthatósági készség  x x  x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Módszeres munkavégzés     x x 

Körültekintés, elővigyázatosság     x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás     x x 
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14. Vegyes kőműves feladatok tantárgy 168 óra 
 

14.1. A tantárgy tanításának célja 

Nyílászáró szerkezetek fajtáinak, rendeltetésének ismertetése. Nyílászáró 

szerkezetek beépítésére vonatkozó előírások bemutatása. Nyílászáró 

konszignációs terveinek megismerése, kitűzési feladatok elvégzése. 

Bontási és átalakítási ismeretek alkalmazása.  Bontási feladatok ütemezése, 

folyamatok megismerése. 

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

14.3. Témakörök 

 

14.3.1 Mérési és kitűzési ismeretek 42 óra 

A méretarányok elméleti elsajátítása, konvertálása. 

A méretmegadás elemei, módja, jelölése, ütemezés. 

Épületek kitűzése, kitűzési alapismeretek. 

A kitűzés eszközei, mérő és jelölő eszközök. 

Vízszintes mérés elmélete és eszközei, műszeres mérés. 

Magasságmérés, szintezés, a szintezés kiindulási pontjának felvétele. 

Zsinórállvány, zsinórpad készítése kitűzéshez. 

Falszerkezetek helyének meghatározása, kitűzése, függőleges vetítése, 

épületelemek helyének meghatározása. 

Nyílászáró szerkezetek helyének megadása, kitűzése. 

Tervdokumentáció értelmezése, tervjelek értelmezése, használata a 

kivitelezésben. 

Szerkezetek megjelenítése, értelmezése, jelölése, átvitele a gyakorlatba. 

Falszerkezetek készítésének anyagigénye, anyagrendelés, mennyiségi 

egységek meghatározása. 

Szükséges anyagnormák ismerete. 

Szükséges időnormák ismerete, időterv készítés, a kivitelezési munkaidő 

meghatározása. 

Munkavégzéshez szükséges eszközök, gépek, munkaerő felmérésének 

ismerete. 

Anyagmennyiség számításának ismerete tervdokumentáció alapján. 

Felmérés helyszínen, vázlatkészítés, számítások. 

Árajánlat készítése tervdokumentáció alapján. 

 

14.3.2 Nyílászáró szerkezetek 60 óra 

Nyílászárók fogalma 
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Nyílászárók anyagai: 

Fa nyílászárók 

Műanyag nyílászárók 

Fém anyagú nyílászárók 

Több anyagú nyílászárók 

Nyílászárók szerkezeti felépítése: 

Tokszerkezet 

Szárny 

Ajtók osztályozása rendeltetésük 

Ajtók osztályozása rendeltetés szerint 

Ajtók osztályozása működési elv alapján: 

Oldalt nyíló ajtó 

Forgó ajtó 

Toló ajtó 

Lengőszárnyú ajtó 

Billenő ajtó 

Ajtók osztályozása szárnyak száma szerint 

Ajtók méretei, nyitási irányuk 

Ajtók tokszerkezetei 

Küszöb kialakítása, szerepe 

Ablakok osztályozása működés szerint 

Ablakok osztályozása tok és szárny anyaga szerint 

Ablakok szabványos méretei 

Ablakok tok és szárnyszerkezetei 

Ajtók méreteinek ellenőrzése 

Ablakok méreteinek értelmezése 

Ajtók elhelyezésének szabályai falazással egy időben 

Ajtók beépítésének technológiája utólagos elhelyezéssel 

Ablakok elhelyezésének, beépítésének szabályai 

Nyílászárók elhelyezésének hibái 

Különleges nyílászárók, kapuk típusai 

Kapuk elhelyezésük technológiája 

Nyílászáró konszignáció tartalma szerepe 

Nyílászárók beépítéséhez szükséges anyagok mennyiségének kiszámítása 

Nyílászárók beépítésére vonatkozó munkavédelmi előírások 

 

14.3.3 Bontás és átalakítás 60 óra 

Hagyományos építőanyagok ismerete 

Hagyományos épületszerkezetek fajtái 

Hagyományos épületszerkezetek készítésének menete 

Hagyományos épületszerkezetek átalakítási munkái, bontása 

Fafödémek: 
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Csapos gerendafödém szerkezeti jellemzői 

Pórfödém szerkezeti jellemzői 

Borított gerendafödém szerkezeti felépítése 

Korszerű fafödémek szerkezeti jellemzői 

Acélgerendás födémek: 

Poroszsüveg boltozat sajátosságai 

Téglatálcás födémek 

Átalakítási munkák jelölése építészeti terveken, rajzolvasás 

Műszaki dokumentáció értelmezése 

Elbontandó szerkezetek jelölése építészeti terveken, rajzolvasás 

Kapcsolódó tervdokumentációk értelmezése 

Helyszíni bejárás fontossága 

Bontási átalakítási munkák sajátosságai 

Bontási, átalakítási munkák előkészítése, felmérés 

Közművek 

Bontási, átalakítási munkák technológiai sorrendjét befolyásoló tényezők 

Biztonsági alátámasztásának, megtámasztások helyének kijelölése 

Utólagos nyíláskiváltások kitűzése 

Szükséges állványzatok építésének szabályai 

Védőkorlát elhelyezése 

Bontott anyagok tárolásának szabályai 

Bontási és átalakítási munkák anyagszükségletének meghatározása 

Bontási és átalakítási munkákra vonatkozó munkavédelmi előírások 

 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

Építési terület 

 

14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, 

tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás  x  - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt  x  - 

1.6. házi feladat   x - 
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14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

14.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

15. Vegyes kőműves feladatok gyakorlat tantárgy 372 óra 

 

15.1. A tantárgy tanításának célja 

Nyílászáró szerkezetek falazással együtt történő és utólagos szakszerű 

beépítésének elkészítése. Bontási, átalakítási munkák elvégzéséhez szükséges 

szakmai gyakorlati ismeretek elsajátítása. 
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15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

15.3. Témakörök 

 

15.3.1. M

érési, kitűzési feladatok 84 óra 

Műszaki rajzi szabványok értelmezésének gyakorlása. 

Alkalmazott vonalvastagságok, vonalfajták felismerése. 

A méretarányok gyakorlati elsajátítása, konvertálása. 

Munkák, munkafolyamatok tervezése, ütemezés. 

Épületek kitűzése a gyakorlatban. 

A kitűzés eszközeinek használata. 

Vízszintes mérés gyakorlása, eszközeinek tanulmányozása, műszeres mérés 

gyakorlata. 

Magasságmérés, szintezés, a szintezés kiindulási pontjának felvétele. 

Zsinórállvány készítése a gyakorlatban. 

Falszerkezetek helyének meghatározása, kitűzése, függőleges vetítése a tervek 

szerint. 

Nyílászáró szerkezetek helyének megadása, kitűzése. 

Tervdokumentáció értelmezése, tervjelek értelmezése, használata a gyakorlat 

során. 

Falszerkezetek készítésének anyagigénye, anyagrendelés, mennyiségi 

egységek meghatározása a tervek alapján a gyakorlatban. 

Szükséges anyagnormák alkalmazása a kivitelezésben. 

Szükséges időnormák ismerete, technológiai szünetek biztosítása a kivitelezési 

munkaidő meghatározása. 

Munkavégzéshez szükséges eszközök, gépek biztonsági előírásai, használata a 

gyakorlatban. 

Árajánlat készítése tervdokumentáció alapján. 

 

15.3.2. N

yílászárók beépítése 144 óra 

Tervek, műszaki leírások megismerése 

Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció jelentősége a nyílászárók helyének 

meghatározásában, gyakorlati alkalmazása 

Nyílászáró konszignáció értelmezése, tervolvasás 

Mérőeszközök használata 

Kitűző eszközök használata 

Nyílászáró tengelyvonalának, nyílásirányának meghatározása 

Ajtó helyének kitűzése falazással egy időben 
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Ajtó helyének kitűzése utólagos beépítéskor 

Ablak helyének kitűzése 

Falegyen, függőleges és vízszintes síkok ellenőrzése 

Nyílászárók méretének ellenőrzése 

Beépítési magasságok meghatározása külső falakon 

Beépítési magasságok meghatározása belső falakon 

Ajtó tokszerkezetének rögzítése főfalba 

Ajtó tokszerkezetének rögzítése válaszfalba 

Ablakok tokszerkezetének rögzítése 

Beállítás vízszintes és függőleges síkjainak ellenőrzése 

Küszöbök magasságának beállítása 

Utólagos nyíláskiváltásnál nyílászáró helyének kivésése 

Utólagos nyíláskiváltásnál nyílászáró tokszerkezetének rögzítése 

Rögzítő elemek, tömítő anyagok használata 

Kézi szerszámok használata 

Beépítési hibák, azok javítás 

Kapuk fogadó szerkezetének elhelyezése 

Meghatározza a nyílászárók beépítéséhez szükséges anyagok mennyiségét 

Munkabiztonsági előírások, védőeszközök használata 

 

15.3.3. B

ontási és átalakítási munkák 144 óra 

Hagyományos építőanyagok ismerete, alkalmazása 

Hagyományos épületszerkezetek készítése 

Hagyományos épületszerkezetek bontása 

Fafödémek készítése 

Fafödémek bontása 

Átalakítási munkák jelölése építészeti terveken, rajzolvasás 

Elbontandó szerkezetek jelölését értelmezi építészeti terveken 

Helyszíni bejárás 

Bontási, átalakítási munkák előkészítése, felmérés 

Biztonsági alátámasztásának, megtámasztások helyének kijelölése 

Utólagos nyíláskiváltások kitűzése 

Szükséges állványzat építése 

Védőkorlát elhelyezése 

Bontott anyagok tárolása 

Kapcsolódó tervdokumentációk értelmezése 

Bontási munkák biztonságtechnikai előírásainak betartása 

Egyezteti a bontási, átalakítási feladatot a tervvel 

Bontási munkák előkészítése 

Átalakítási munkák előkészítése 

Részleges bontási munkát végez 
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Meghatározza a bontási munkák technológiáját 

Meghatározza az átalakítási munka technológiáját 

Elvégzi a tervezett bontást 

Elvégzi a tervezett átalakítást 

Bontási, átalakítási munkáknál alkalmazott eszközök, gépek használata 

A bontási terület tisztántartása, bontott anyagok osztályozása 

Helyreállítási feladatok elvégzése 

Környezetvédelem 

Meghatározza a bontási és átalakítási munkákhoz szükséges anyagok 

mennyiségét 

Bontási és átalakítási munkákra vonatkozó munkavédelmi előírások 

 

15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely 

Építési terület 

 

15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, 

tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x  - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés  x  - 

1.4. projekt  x  - 

 

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 
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1.3. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tesztfeladat megoldása  x  - 

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x   - 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x   - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 

3.2. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x   - 

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló  x  - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. Műveletek gyakorlása  x  - 

 

15.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat  
 

OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 
9. évfolyamot követően 70 óra 

10. évfolyamot követően 105 óra 

11. évfolyamot követően 105 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 

amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 

részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10275-12 

Falazás, vakolás 

Falazatok, vakolatok készítésének 

gyakorlata 

Falszerkezet készítése 

Vakolási gyakorlat 

10274-12 

Beton és vasbeton szerkezetek 

Beton és vasbeton készítés gyakorlata 

Zsaluzatok, állványzatok készítése  

Vasalások készítése 

10276-12 

Hidegburkolási feladatok 

Burkolatok készítésének gyakorlata 

Beltéri burkolatok készítése 

Kültéri burkolatok készítése 

Térburkolat készítése gyakorlat 
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10275-12 Falazás vakolás 

    a 9. évfolyamot követően 

 

Falazatok, vakolatok készítésének gyakorlata tantárgy 

 

Témakörök 

 

Falszerkezet készítése  

Falszerkezetek kivitelezése, falazási munkálatok gyakorlása.  

Falazás általános szabályainak alkalmazása. 

Téglakötések készítése különböző falazóelemek esetén. 

Teherhordó falak kivitelezése a gyakorlatban, válaszfalak építése a 

gyakorlatban. 

Hagyományos építési technológiák alkalmazása a kivitelezés során 

Korszerű falazati rendszerek technológiájának alkalmazása a gyakorlatban.  

Falszerkezetek építése: 

Pincefalak, lábazati falak 

Felmenő falak 

Pillérek, oszlopok 

Tűzfalak, oromfalak 

Attikafalak, mellvédfalak, térdfalak 

Válaszfalak 

Merevítőfalak 

Támfalak 

Vázkitöltő falak 

Kerítésfalak 

Kémények: 

  Falazott kémények 

  Korszerű kéményrendszerek 

Kémények hibái, felújításuk a gyakorlatban 

Falszerkezetek hibái, javítása a gyakorlatban 

Falazott boltövek készítése, falazott boltozatok készítése 

Falazás eszközeinek, gépeinek használata 

Falszerkezetek, falazott szerkezetek készítéséhez állványzat építése 

Falszerkezetek, és falazott szerkezetek készítéséhez anyagszükséglet számolása 

Anyag-előkészítés gépeinek használata 

Téglavágó- és daraboló gépek használata 

Falazott boltozatok készítésére vonatkozó előírások alkalmazása a 

gyakorlatban 

Falszerkezetek, falazott szerkezetek készítésére vonatkozó munkavédelmi 

előírások betartása 
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Vakolási gyakorlat   

Vakolás alapműveletei 

Habarcsok vakolatok anyagainak ismerete, alkalmazása 

Habarcsok, vakolatok összetételének meghatározása 

Habarcs keverés módjai 

Vakolás szerszámainak használata 

Vakolat síkjának kitűzése, ellenőrzése 

Vakolandó felületek előkészítése 

Vakolás alapműveleteinek gyakorlása 

Kézi vakolás technológiájának alkalmazása 

Beltéri vakolás készítése oldalfalon 

Beltéri vakolás mennyezeten 

Téglafelületek vakolása 

Beton felületek vakolatának készítése 

Külső homlokzatvakolatok készítése 

Homlokzati díszítő vakolás készítése 

Kézi vakolás technológiájának alkalmazása a gyakorlatban 

Gépi vakolás technológiájának alkalmazása a gyakorlatban 

Mennyezetvakolás különböző felületeken 

Oldalfalvakolás alapanyagai, előkészítése 

Homlokzatvakolatok anyagai, felhordása felületre 

Homlokzati díszítő vakolás technikái 

Korszerű vakolatok technológiáinak elsajátítása 

Vakolatok utókezelése a gyakorlatban 

Vakolási hibák 

Megszilárdult vakolat javításának módszerei a gyakorlatban 

Anyag-előkészítés és mozgatás gépei, üzemeltetésük, balesetvédelmi előírások 

betartása mellett. 

Építési segédszerkezetek, állványok, munkaállványok építése. 

Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján 

Vakolás szerszámai, gépei, karbantartása 

Munkavédelmi előírások alkalmazása a gyakorlatban. 
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10276-12 Hidegburkolási feladatok 

 a 10. évfolyamot követően 

 

Burkolatok készítésének gyakorlata tantárgy 

 

Témakörök 

 

Beltéri burkolatok készítése 

Fogadófelületek ellenőrzése (padló és falfelületek) 

Felületek alapozása 

Aljzatjavító szerek, aljzatkiegyenlítők készítési technológiája 

Esztrichek alkalmazása 

Száraz aljzatok 

Burkolás meglévő burkolatra 

Aljzatok hibáinak javítása 

Hidegburkolatok anyagai, ismetere, alkalmazása 

Burkolólapokra vonatkozó előírások, lapok osztályozása 

Burkolóelemek megmunkálása: 

Karcolás 

Csempevágás 

Furatok készítése 

Kivágások készítése 

Hidegburkolatok megmunkálásának szerszámai és gépei, azok alkalmazása 

Nedvesség elleni szigetelés módjai, anyagai, azok használata 

Használati és üzemi víz elleni védelem 

Padlóösszefolyó és padlószint lejtés szerepe és kivitelezése a vizes 

helyiségekben 

Ágyazó habarcs alapanyagai, összetétele, alapanyagok előkészítése 

Ágyazó habarcskeverése kézzel és géppel 

Hagyományos vastagágyas padlóburkolat készítése 

Hagyományos vastagágyas falburkolat készítése, kivitelezése 

Hidegburkolás kisgépei: 

Ragasztó keverőgép 

Sarokköszörű gép 

Ütvefúró és vésőgép 

Kézi fúrógép 

Vizes vágógép 

Görgős vágógép 

Vékonyágyas padlóburkolat készítése 

Vékonyágyas ragasztott burkolat elhelyezése különböző felületekre 

Fugázó anyagok fajtái, alkalmazása 

Rugalmas hézagkitöltés készítése (szilikon) 



 

 864 

Fugázás előkészítése 

Fugaanyag keverése, bedolgozása 

Burkolat tisztítása fugázás után 

Csempeburkolat készítése vizes helyiségekben 

Hidegburkolatok kiegészítő szerkezetei 

Épület elválasztó hézag, vakhézag, szegélyhézag kialakítása 

Csatlakozási hézag kialakítása 

Padló és falburkolatok hibái, és azok javítása 

Hidegburkolatok rétegrendjei, különböző fogadószerkezetek esetén 

Fal, és padlóburkolatok rajzai, méretarányok, méretmegadás módja 

Burkolati terven alkalmazott jelölések 

Burkolati minták, díszítő elemek 

Burkolati tervek alapján anyagszükséglet meghatározása 

Hidegburkolatok készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások 

 

Kültéri burkolatok készítése 

Kültéri fal- és padlóburkolatok kitűzése 

Fogadófelületek ellenőrzése 

Burkolandó felületek alapozása 

Ragasztott homlokzatburkolatok készítése 

Klinkertégla burkolat készítése, sajátosságai 

Homlokzatburkolat kitűzése, burkolati kiosztás 

Ragasztott homlokzatburkolat készítése hőszigetelt felületre 

Lábazati falak burkolása ragasztással 

Falazott tégla lábazatburkolat készítése 

Teraszok burkolása 

Lépcsők burkolatának elkészítése 

Erkélyek burkolatának fektetése, medencék burkolása 

Terasz, erkély burkolatának hibái, javítása 

Homlokzatburkolatok és lábazatburkolatok hibái, és azok javítása 

Homlokzatburkolatok terveinek értelmezése 

Nyílásokkal áttört falfelületek burkolatának kiosztása 

Lábazatburkolatok kiosztása, tervezése 

Homlokzatburkolatok anyagigényének számítása (burkolólapok, ragasztó) 

Burkolati terven alkalmazott jelölések értelmezése 

Burkolati minták, díszítő elemek ismerete 

Kültéri burkolatok kiegészítő elemei 

Kültéri burkolatok hibái, azok javítása 

Burkolati tervek alapján anyagszükséglet meghatározása 

Kültéri burkolatok készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások 
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Térburkolat készítése gyakorlat 

Térburkolás talajmunkái 

Tükör kialakítása 

Kitűzési feladatok 

Talajtömörítés 

Talajstabilizálás 

Szegélyek elhelyezése 

Alaprétegek készítése 

Fogadószerkezetek kialakítása 

Felszíni vízelvezetés készítése 

Burkolóelemek kézi fektetése 

Burkolóelemek gépi fektetése 

Felület tömörítése, hézagolása, tisztítása 

Burkolatfektetés habarcságyba: 

Tükörkialakítás 

Betonkeverés és bedolgozás 

Aljzatbeton készítés lejtéssel 

Beton tömörítése, utókezelés 

Habarcságy készítés 

Burkolatfektetés 

Habarcságyba fektetett burkolat fugázása 

Felület tisztítása 

Térburkolatok hibáinak javítása 

Burkolókövek deponálása 

Térburkolat anyagainak szállítása 

Földmunkák eszközei, gépei, használatuk 

Térburkolat készítés eszközeinek használata 

Térburkolat készítés gépeinek használata 

Rajzolvasási feladatok 

Térburkolatok aljzatainak anyagszükségleti számítása burkolati terv alapján 

Térburkolat elemeinek, fugaanyagának anyagigény számítása burkolat terv 

alapján (terület, db szám, kiszerelési egység) 

Térburkolatok készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások 
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10274-12 Beton és vasbetonszerkezetek 
 a 11. évfolyamot követően 

 

Beton és vasbetonkészítés gyakorlata 

 

Témakörök 

 

Zsaluzatok, állványzatok készítése  

Zsaluzat feladata a gyakorlatban. Zsaluzatok anyagainak megismerése. 

Zsaluzat igény felmérése a gyakorlatban. 

Zsalu anyagszükségletének meghatározása. 

Szétszerelhetőség megtervezése. 

Zsalu anyagszükséglet meghatározása a gyakorlatban. 

Zsalu elkészítéséhez szükséges helyszín  

Zsaluzóanyag tárolása az építési területen 

Zsaluzatok kialakításának szempontjai, megtámasztása, a gyakorlatban.  

Monolit vasbeton szerkezetek zsaluzása, zsaluzat készítése meghatározott 

szerkezethez 

Függőleges beton és vasbeton szerkezetek hagyományos zsaluzata 

Alapok, pillérek, oszlopok, falak zsaluzatai a gyakorlatban. 

Vízszintes beton és vasbeton szerkezetek hagyományos zsaluzata 

Áthidalások, koszorúk, gerendák, lemezek, födémek hagyományos zsaluzata a 

gyakorlatban. 

Bennmaradó zsaluzat építése. 

Hagyományos bennmaradó zsaluzat megépítése. 

Teherviselő bennmaradó zsaluzat. 

Csúszó zsaluzat, Kúszó zsaluzat. 

Fából készült zsalu előnyei, hátrányai, kivitelezése, technológiája, felépítése 

Műanyagból készült zsalu előnyei, hátrányai, kivitelezése, technológiája, 

karbantartása a gyakorlatban. 

Fémből készült zsalu előnyei, hátrányai, kivitelezése, technológiája, tárolása, 

karbantartása a gyakorlatban. 

Kötőelemek alkalmazása a zsalu elemeinek egymáshoz rögzítésekor: 

Hevederekkel, Ácskapcsokkal, Szegekkel, Ékekkel. 

Csavarokkal, Hegesztéssel. 

Zsalu alakváltozásának, mérettűrésének ellenőrzése. 

Modern elemes zsaluzatok fajtái, összeállításuk módja, biztonságtechnikai 

intézkedések, 

Lépcsők zsaluzása, Zsaluzatok előkészítése, kezelése, felépítése, a zsaluzat 

eltávolítása a gyakorlatban. 

Hagyományos állványok építése, bontása a gyakorlatban. 

Előregyártott szerkezetek beépítésénél alkalmazott alátámasztások, 
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merevítések 

Leggyakrabban előforduló hibák 

Munkavédelmi előírások 

 

Vasalások készítése 

Vasalások fajtáinak megismerése a gyakorlatban 

Betonacélok elkülönítése minőség szempontjából 

Betonacélok elkülönítése bordázat szempontjából 

Bordázatmentes sima betonacélok 

Hegeszthető és nem heggeszthető acélfajták 

Különböző funkciójú vasak, hosszfővasak, elosztóvasak, nyíróvasak, 

kengyelek, előregyártott hálók megismerése a gyakorlatban. 

Vasalási kész tervek értelmezése készség szinten, zsaluzási szint megállapítása, 

a fővasak, elosztóvasak, elkülönítése, egymáshoz való rögzítésének gyakorlata, 

módjai. 

A kivitelezési pontosság szükségessége, gyakorlata 

Vasalások készítése sávalapokhoz, aljzatbetonokhoz, koszorúkhoz, pillérekhez, 

födémekhez, belső aljzatbetonokhoz, külső vízszintes szerkezetekhez (járda, 

terasz, stb.) monolit vasbeton gerendákhoz, lemezekhez 

A vasalások rögzítésének módja, betontakarás biztosítása, zsalutól való 

távolság biztosításának módjai, eszközei, alkalmazása a gyakorlatban, 

technológiai hézagok kialakítása, kitüskézés készítése a gyakorlatban. 

Gyakori vasalási hibák, az abból fakadó károk megismerése a gyakorlatban, 

alultervezés, túlvasalás hatása az épületszerkezetekre 

Előregyártott vasalatok beemelése, elhelyezése a zsaluzatban. 
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7. 

 
 

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ 

a 

 34 542 06 

 NŐI SZABÓ 

szakképesítés  

speciális szakiskolában történő oktatásához  

tanulásban akadályozottak (st)  számára 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakmai tantervi adaptáció      

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 34 542 06 Női szabó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet  

– a szakképesítések kerettanterveit tartalmazó NGM rendelet 

alapján készült.       

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 542 06 

 

A szakképesítés megnevezése: Női szabó 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 10. Könnyűipar 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVII. Könnyűipar 
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Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítést kiadó rendelet 3. 

számú mellékletében a 10. Könnyűipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 

birtokában 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra; a második szakképzési évfolyamot 

követően 105 óra; a harmadik szakképzési évfolyamot követően 105 óra 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 

megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak:  

nincs 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 
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nincs 

 

XVIII. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

Módszertani ajánlás a tanulásban akadályozott tanulók szakmai képzéséhez 

 

A módszertani ajánlás alkalmazható szegregált (speciális szakiskolai) vagy integrált 

(többségi szakképző intézményben vagy csoportban) szervezeti formában, valamint 

speciális elemeinek átvételével a felnőttképzés keretében is. 

 

A tanulási akadályozottság jellemzői 

 

A tanulási akadályozottság a tanulás minden területére kiterjed, hosszan tartó, 

végigkíséri a gyermeket egész iskolai pályafutása alatt. A tanulási képesség 

fejlődésében olyan átfogó zavar következik be, amely jelentősen akadályozza a 

gyermek tanulását. Gyógypedagógiai eszközökkel ezen az állapoton sokat lehet 

változtatni, és meg lehet előzni a tanulási akadályozottság további romlását. A 

tanulásban akadályozott gyermekek gyógypedagógiai segítségnyújtással a többségi 

iskolát is látogathatják. Ha azonban nem kapnak elég segítséget, akkor kudarc-

kudarcra halmozódik, egyre jobban elfordulnak az iskolától, tanulási kedvük 

(motivációjuk) és önértékelésük rohamosan csökken, és ezzel életesélyeik is romlanak. 

Megfelelő segítséggel azonban ez elkerülhető és hozzá lehet őket segíteni az örömmel 

és figyelemmel végzett eredményes tanuláshoz. A segítség a fiatal egyéni fejlesztését 

és a tanulási környezet számára megfelelővé alakítását egyaránt jelenti. 

Ha ennél pontosabban szeretnénk megfogalmazni a tanulási akadályozottságot, akkor 

az alábbi definícióhoz nyúlhatunk: 

„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az 

idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb 

funkcióképességei, illetve kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó 

tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.” (Mesterházi, 1998, 54.) 

Tehát az idegrendszeri károsodás mellett és helyett ebben a definícióban megjelenik a 

szociális környezet igen erős hatása, amely a későbbi tanulási sikerességet 

meghatározóan befolyásolhatja. 

A tanulási akadályozottság megállapítását a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői 

és Rehabilitációs Bizottság szakemberei végzik komplex vizsgálatok alapján. Szakértői 

véleményben rögzítik a fogyatékosság tényét, megjelölve egyúttal a fejlesztés irányait. 

 

A tanulási akadályozottság – ahogy már szó volt róla – elsősorban iskolai tanulási 

helyzetekben jelentkezik, összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult 

fejlődésével, melynek következményei sok esetben a középiskolás fiatal tanulási 

teljesítményében is megjelennek, ezért az oktatás során még ekkor is figyelemmel kell 
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lenni rájuk. A problémák az érzékelés-észlelés (percepció), a kivitelezés-végrehajtás, a 

szocio-emocionális területeken, valamint a kommunikáció terén egyaránt 

jelentkezhetnek. 

A társas kapcsolatokban, a szociális interakciókban jelentkező nehézségek a 

tanulásban akadályozott emberek esetében igen gyakoriak, még akkor is, ha az iskolát 

befejezve sikerül munkát találniuk, családot alapítaniuk. A szociális készségek 

fejlesztésének a hívei szerint a „mentális zavarok egy részét a szociális kompetencia 

hiánya okozza”. Ha ez így van, akkor jelentős eredményeket lehet elérni, ha 

figyelmünket a szociális készségek fejlesztésére fordítjuk, s energiát fektetünk bele 

mind a tanórákon, mind pedig azokon kívül. 

 

A szegregált és integrált szervezeti formák  

Szegregált intézményekben tanulnak olyan tanulásban akadályozott diákok, akik 

egyéni szükségleteik miatt nem képesek integrált oktatásban részt venni. Ezekben a 

gyógypedagógiai intézményekben megfelelő végzettségű szakemberek, 

gyógypedagógusok dolgoznak, valamint speciális tantervet alkalmaznak, mindezt 

kislétszámú osztályokban. 

Integráció esetében a tanulásban akadályozott fiatalok és a nem tanulásban 

akadályozott fiatalok együtt vesznek részt a tanítási folyamatban, a szabadidős 

tevékenységekben. A tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai 

nevelésének esetében az integráció feladata, hogy a számukra szükséges pedagógiai 

többletszolgáltatásokat az ép fejlődésű kortárscsoporton belül kapják meg. 

Az integráció feltételei a következők (ezek természetesen a szegregált intézményekben 

is jelen vannak). 

1. Objektív tényezők 

Az objektív tényezők közé tartoznak a tanulásban akadályozott gyermek iskolai 

boldogulását segítő tárgyi feltételek.  

 Az iskolának ki kell dolgoznia egy egységes, minden tanulóra kiterjedő, azonos 

tananyagot közvetítő tantervet, eltérés mindössze a tanulóktól elvárt, az egyéni 

képességekhez illeszkedő követelmények szintjén jelentkezhet. 

 A kisebb osztálylétszámú osztály kialakításakor figyelembe kell venni a fiatal 

tanulási akadályozottságát, így az osztályban 2 főnek számít, mert tanítása több 

figyelmet, megsegítést és speciális bánásmódot igényel.   

2. Szubjektív tényezők  

 A befogadó pedagógus szemlélete, módszerei, segítőkészsége, kreativitása, 

valamint a fogyatékosságról szóló ismeretei.  

 A szülők támogatása, hozzáállása és aktivitása.  

 A gyógypedagógus érzékenysége a probléma, illetve a gyermek iránt, 

felkészültsége, szakmai tudása, személyisége. A szakemberek közti 

kapcsolatrendszerben a leglényegesebb a pedagógus és a gyógypedagógus jó 

kapcsolata.  

 A társak és a környezet elfogadása. A sikeres integráció, beilleszkedés és 
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elfogadás a személyiség szempontjából nézve kétirányú. Múlik azon is, hogy a 

környezet, az osztálytársak mennyire elfogadóak, mennyire hajlandóak a 

viselkedésükön változtatni ahhoz, hogy a fogyatékos gyermeket olyannak 

fogadják el amilyen, és igyekezzenek egyenrangúként kezelni. De múlik a 

fogyatékos gyermek személyiségén is. Minél fiatalabb korban kerül sor az 

integrációra annál nagyobb eséllyel lesz sikeres. 

Az integráció formái lehetnek: 

 Lokális integráció: az integráció legegyszerűbb és viszonylag könnyen 

megvalósítható változata, amikor a sajátos nevelési igényű és a nem sajátos 

nevelési igényű tanulók között semmilyen kapcsolat nem áll fenn, mindössze 

az iskola épülete közös. A tanulásban akadályozott tanulók külön 

osztályokban, csoportokban tanulnak.  

 Szociális integráció: ebben a formában már tudatosan szervezett az 

együttnevelés, a tanulásban akadályozott fiatalok a foglalkozásokon, a 

tanórákon kívüli időben találkoznak a többségi iskolába járó kortársaikkal.  

 Funkcionális integráció: az integrációnak ezen formája is két szinten valósulhat 

meg. A sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési igényű tanulók 

csoportja egy épületben tanul, külön osztályban, azonban a két párhuzamos 

osztály órarendjét tudatosan úgy szervezik, hogy bizonyos óráik egybeessenek 

(pl. készségórák, bizonyos tanórák). Így a két csoport találkozása tervezett és 

rendszeres, az együtt eltöltött időnek van célja. A teljes integráció az integráció 

legmagasabb szintje, amikor együtt fejlesztik a gyermekeket, a tanulásban 

akadályozott gyermek a tanítási idő minden percét ép kortársaival tölti el.  

Az integrációnak számos előnye lehet a tanulásban akadályozott fiatalok esetében. 

Kutatások igazolták, hogy fejlesztő környezetet jelent számukra ez a kortárs közösség, 

amely jelentheti azt, hogy tanulnak a többiektől, ingergazdag környezetben vannak, 

több ismerethez hozzájuthatnak, de akár azt is, hogy gyorsabb fejlődés tapasztalható 

náluk. A tanulók személyiségfejlődésében is pozitív változásokat hozhat, például: nő 

az önbizalmuk. Hosszabb távon sikeresebb lehet a társadalmi beilleszkedése azoknak 

a tanulóknak, akik integrált környezetben vettek részt az oktatás-nevelés 

folyamatában. Emellett barátságok alakulhatnak ki, valamint megtanulhatják a 

segítségkérést, illetve annak elfogadását is a fiatalok. 

 

Módszertani javaslatok 

A tananyag feldolgozása során alapvető szempontok: 

 az ismeret sokoldalú szemléltetése, elméleti ismeretek gyakorlati megerősítése, 

 az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben történő közlése, 

 az ismeretek többszöri ismétlést, begyakorlást igénylő rögzítése, 

 az alapvető ismeretek folyamatos felidézése, 

 a hiányzó vagy nem megfelelő mélységű ismeretek időbeni pótlása, 

 az egyes tantárgyakban megjelenő azonos ismeretanyag összehangolása, 

 lényeges elemek, ok - okozati összefüggések kiemelése, megláttatása, rész - 
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egész viszonyának bemutatása, 

 a tananyag feldolgozása során a vizsgakövetelményekben megfogalmazottakat 

hangsúlyosan kell kezelni. 

A hatékony tantermi gyakorlat érdekében az alábbi tényezőket tekintjük lényegesnek: 

1. Kooperatív tanulás: a kortársakkal való közös munka és a kooperatív tanulás 

hatékonyan fejlesztik a tanulók értelmi és szociális-érzelmi képességeit. A kooperatív 

tanulás minden tanulónak hasznára válik: az a tanuló, aki magyaráz a másiknak, 

jobban és hosszabb időre megjegyzi az információt, az pedig, akinek magyaráznak, az 

ismeretszintjének megfelelőbb információkat kap, hiszen társa felfogási képessége alig 

magasabb, mint az övé. 

2. Együttműködésen alapuló problémamegoldás csökkentheti a zavaró magatartás 

mennyiségét és intenzitását a tanórák alatt. Fontos, hogy az osztály szabályait 

(házirendet) az egész osztály közreműködésével alakítsák ki, és hogy mindig jól 

látható helyen legyen elhelyezve az osztályteremben. 

3. A heterogén csoportalkotás hozzájárulhat a tanulásban akadályozott tanulók és 

többségi társaik között növekvő szakadék csökkentéséhez, valamint elősegítheti a 

diákok és a tanárok pozitív hozzáállását a sajátos nevelési igényű tanulókhoz. A 

tudásszint szerinti csoportosítás a tanulásban akadályozott tanulók 

marginalizációjához vezethet. 

4. A differenciálás létjogosultságát az indokolja, hogy a résztvevők alapvetően 

különböznek egymástól. Nem tarthatók azok a feltételezések, amelyek egy tényezőt 

tesznek felelőssé a gyerekek tanulási folyamatban való részvételének színvonaláért pl.: 

életkor, intelligencia, nyelvi fejlettség, apa foglalkozása stb. Helyette inkább több 

sajátosság együttes hatását kell feltételeznünk. Azt hogy melyek ezek, pontosan nem 

tudjuk. Mégis a következő sajátosságait érdemes a tanulóknak megismerni a 

differenciálás érdekében: továbbhaladáshoz szükséges előzetes, megalapozó tudás; 

aktivizálhatóság; önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség; együttműködési 

képesség színvonala; társas helyzet jellemzői. Mindezeket figyelembe kell vennünk 

annak eldöntésekor, hogy közös tanulási vagy differenciált tanulási feltételeket 

biztosítunk tanulóink számára. A differenciálás módozatai a következő lehetnek:  

 Differenciálás a segítségadásban: ha azonos tananyagot dolgozunk fel a 

tanulásban akadályozott fiatalok több segítséget igényelhetnek pl.: a feladat 

megismétlése a nekik megfelelő nyelvi szinten, a feladat kis lépésekre bontása, 

példa bemutatása, analógiák kihasználása, mintaadás stb. 

 Differenciálás a feladatok szintjén: adhatunk kevesebb feladatot a lassúbb 

munkatempójú fiatalok részére, vagy éppen többet a gyorsabbaknak. 

 Differenciálás a tevékenységek szintjén: használhatnak-e a gyerekek valamilyen 

eszközt vagy nem. Kötött vagy választható-e a tevékenység. A választási 

lehetőség biztosítása fokozhatja a gyerekek motivációját, felelősségérzetüket. 

 Differenciálás a szociális keretek szintjén: a gyerekek tanulhatnak egyedül, 

párban, kiscsoportban (azonos vagy megosztott feladatokon) vagy akár 

rugalmas tanuló csoportokban. 
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 Differenciálás a tanulási stílus szerint: egyesek inkább vizuális típusúak, mások 

auditív vagy motoros beállítottságúak, de előfordulhat ezeknek a kombinációja 

is. Érdemes tájékozódni, hogy adott csoportban melyik dominál és annak 

megfelelően alakítani az ismeretközvetítést.  

 Differenciálás a célok szintjén: mindezek függvényében irreális lehet azonos 

célok kitűzése.  

 Differenciálás az értékelésben: ha a fentieknek megfelelően szervezzük az 

oktatást, akkor a szokásos iskolai értékelési módok (osztályzás, egyszavas 

minősítés) nehézkessé, szinte lehetetlenné válnak. A legalkalmasabb forma a 

leíró, szöveges értékelés lehet, amelynek feltételei is vannak. Az értékelés a 

konkrét teljesítményre vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz. 

Tartalmában komplex, mind pozitív, mind negatív elemek megjelennek. A 

fejlődés előző fokához kell, hogy kapcsolódjék és a perspektíva következő fokát 

jelöli meg. Emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét javaslatokat fogalmaz 

meg, a címzettek számára differenciáltan és érthető módon. 

 

5. Hatékony tanítás a munka megtervezését és következetes ellenőrzését, a 

teljesítmény mérését, értékelését és a magas követelményeket jelenti. A tanulásban 

akadályozott tanulók tekintetében ez a módszer az egyéni fejlesztési terv segítségével 

valósítható meg. Ennek a pedagógiai tevékenységnek a támogatására hozták létre az 

„Elektronikus Egyéni Fejlesztési Tervet”, az EEFT nevű programot (www.eeft.hu). A 

kialakított struktúra, sok száz oldalas szakmai támogató szöveg, és a tanulók sikereire, 

erősségeire építő egyéni fejlesztést támogató cselekvési tervek hasznos eszközök 

lehetnek. 

6. Otthonos tanulókörzet rendszere: tanulók a tanítás ideje alatt egy kisszámú teremből 

álló tanulási környezetben maradnak, és mintegy csoportfeladatként csak néhány 

pedagógus biztosítja számukra az oktatást, majdnem minden tantárgy esetében. 

Különösen a tanulásban akadályozott tanulók számára fontos ez, hiszen erősíti 

bennük az érzést, hogy tartoznak valahová. Ez elősegíti az állandó környezet 

kialakítását, valamint a nem tudásszint szerint szervezett oktatás megvalósítását. 

Magyarországon is van erre kezdeményezés, például: Dobbantó program 

(www.fszk.hu) 

7. Alternatív tanulási stratégiák segíthetnek abban, hogy a diákok hogyan tanuljanak 

és hogyan oldjanak meg problémákat. Soha ne felejtsük le, hogy az ami a tanulásban 

akadályozott tanulók javára szolgál, az a többségi tanulók számára is hasznos. 

8. Az IKT-s eszközök használata jelentős szerepet kap a habilitációs, rehabilitációs és a 

tanórai célok megvalósításában és feladataiban. Az olyan oktatóprogramok, amelyek 

valamilyen információszerzési lehetőséget adnak – a multimédia segítségével –, 

nagyon alkalmasak arra, hogy a tanulásban akadályozott tanulók számára 

megkönnyítsék az adott tananyag megértését, elsajátítását. A látványos, változatos és 

érdekes oktatóprogramok segítenek a tervezésben, a rigid gondolkodás oldásában az 

olvasás megszerettetésében. A multimédiás elemek (hang, kép, animáció) képesek 

http://www.fszk.hu/
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arra, hogy a fiatalok figyelmét hosszabb távon fenntartsák, az új ismeretanyagot 

megértsék, és az IKT-s eszközök segítségével az elsajátított tananyagról játékos 

formában győződjenek meg. 

10. A befogadó értékelésnek jól körülhatárolható elemei vannak. (1) Azok a módszerek 

és stratégiák, amelyek segítségével világos képet kaphatunk az oktatás folyamatáról, a 

tanuló elért eredményeiről, és amelyek ugyanakkor arról is informálják a pedagógust, 

hogy a jövőben min kell változtatnia egyes tanulók vagy csoportok tanítása során. 

Ezek az elemek egyrészt segítik a reflektálást az adott időszak alatt elvégzett munkára, 

másrészt használható inputokat adnak a következő időszak tervezéséhez, a 

döntéshozatalhoz. (2) A befogadó értékelésben gyűjtött információ értéktöbbletet 

tartalmaz: nem egy adott pillanatról szóló „felvétel”, hanem figyelembe veszi az adott 

oktatási környezetet, beleértve az otthoni vagy egyéb környezeti tényezőket is, 

befolyásolja a gyerekek tanulását és magát a nevelési-oktatási folyamatot is. (3) Szerves 

része azoknak a tényezőknek az értékelése, amelyek hozzájárulnak a befogadás 

megteremtéséhez. (4) Jellemzője a tanuló, a tanárok, osztálytársak, szülők és mások 

bevonása az értékelésbe. (5) Tartalmaz olyan eljárásokat, amelyek más funkciókat is 

betölthetnek. Az iskoláknak aktívan kell támogatniuk az értékelés különféle 

megközelítéseinek kifejlesztését, amelyek egyben tükrözik a tanulók ugyancsak 

különféle tanulási módjait, és amelyek szintén különféle módon teszik lehetővé az 

értékeléshez szükséges tanulási tényanyag összegyűjtését. Ez persze azt feltételezi, 

hogy az iskolán belül a tanárok rugalmasan hozhatnak meg olyan döntéseket, mikor 

értékeljenek, mit értékeljenek és azt is, hogy a tanárok olyan módszerek 

alkalmazásához is hozzájutnak, amelyek egy adott tanuló által kedvelt értékelési 

eszközök. 

 

Befejezés  

A (speciális) szakiskolák feladata a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges 

ismeretek átadása, illetve az, hogy készítsenek fel az Országos Képzési Jegyzékben 

szereplő szakképesítések körében szakmai vizsgára. Emellett biztosítaniuk kell a 

tanulásban akadályozott diákok pályaválasztásának segítését, munkába állásának 

előkészítését, valamint olyan képességek, készségek fejlesztését is, amelyek a tanulók 

későbbi, önálló életvezetésével kapcsolatosak. 
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XIX. Speciális szakiskolai óraterv OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

 

A szakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai:  

 

előkészítő 

évfolyam 

heti óraszám 

36 hét 

9. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

9. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

10. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

10. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

11. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

11. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

12. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

12. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

32 héttel 

Közismeret 31,5 10,5 378 11,5 414 10,5 378 10,5 336 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

együtt 

0 21 756+70 21 756+105 21 756+105 21 672 

Összesen 31,5 31,5 1134+70 32,5 1170+105 31,5 1134+105 31,5 1008 

8-10% szabad 

sáv  

(közismereti 

rész) 

3,5 2 72 1,5 54 1,5 54 1,5 48 

8-10% szabad 

sáv  

(szakmai 

rész) 

0 1,5 54 2 72 2 72 2 64 

Mindösszesen 

(teljes képzés 

ideje) 

35 35 1260 36 1296 35 1260 35 1120 

A szakképesítés oktatására fordítható idő 3482 óra 

(756+70+756+105+756+105+672+54+72+72+64) nyári összefüggő gyakorlattal és 

szakmai szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

évfolyamonként szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
12. 

évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5    

 70 

    

 105 

    

 105 

    

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.       2  

10113-12 

Ruhaipari 

anyagvizsgálatok 

Ruhaipari anyag- és 

áruismeret 
1,5  1      

Anyagvizsgálatok 

gyakorlat 
  2             

10114-12 

Ruhaipari 

gyártmánytervezés 

Ruhaipari gyártás-

előkészítés 
1              

Szakrajz   1    1     1,5   

Szakrajz gyakorlat    4  4  4 

10115-12 

Textiltermékek 

összeállítása 

Textiltermékek 

készítése 
2    2   1        

Textiltermékek 

készítése gyakorlat 
  6   3   2     2 

10118-12 

Lakástextíliák 

készítése 

Lakástextil 

gyártástechnológia 
2    1   2        

Lakástextília 

készítés 

gyakorlat 

  6   3    3    3 

10120-12 

Női ruhák készítése 

és értékesítése 

Női ruha 

gyártástechnológia 
  2  3  2  

Női ruha 

gyártástechnológia 

gyakorlat 

   4  5  6 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7  14  7 14 7  14  6  15 

Összes heti/ögy óraszám 21  70   21 105   21  105 21  

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A kerettanterv-adaptáció szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi 

CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati 

képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola 
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szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
12. 

évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18                     18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4                     4 

Munkahelyek kialakítása 4                     4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2                     2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2                     2 

Munkakörnyezeti hatások 2                     2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4                     4 

11499-12 

Foglalkoztatás II.. 

Foglalkoztatás II.                   16    16 

Munkajogi alapismeretek                    4    4 

Munkaviszony létesítése                    4    4 

Álláskeresés                    4    4 

Munkanélküliség                    4    4 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.                  64    64 

Nyelvtani rendszerzés 1                   10  10 

Nyelvtani rendszerezés 2                   10  10 

Nyelvi készségfejlesztés                   24  24 

Munkavállalói szókincs                   20  20 

10113-12 

Ruhaipari 

anyagvizsgálatok 

Ruhaipari anyag- és 

áruismeret 
54      36                90  

Textilipari nyersanyagok 36                      36  

Fonalak, cérnák  18     18                 36 

Textíliák, kelmék        18                18 

Anyagvizsgálatok 

gyakorlat 
  72                    72  

Textilipari 

anyagvizsgálatok 
  36                    36  

Fonalak, cérnák,kelmék 

vizsgálata 
  18                     18 

Laboratóriumi 

anyagvizsgálatok 
  18                     18 

10114-12 

Ruhaipari 

gyártmánytervezés 

Ruhaipari gyártás-

előkészítés 
36     70      105      105     36  

Gyártáselőkészítés 36                       36 

Szakrajz        36     36      48    120  

Alapszerkesztések        36     18      12    66  
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Modellezések             18      36    54  

Szakrajz gyakorlat     144   144   128 416 

Alapszerkesztés     72   72   64 208 

Modellezés     72   72   64 208 

10115-12 

Textiltermékek 

összeállítása 

Textiltermékek készítése 72   72   36     180 

Szabásminta használata 36   36   18     90 

Ruhaipari gépek 

üzemeltetése 
36           36 

Textiltermékek 

gyártástechnológiája 
   36   18     54 

Textiltermékek készítése 

gyakorlat 
 216   108   72   64 460 

Szabásminta használata  72   36   36   32 176 

Ruhaipari gépek 

üzemeltetése 
 72   36       108 

Textiltermék készítése  72   36   36   32 176 

10118-12 

Lakástextíliák 

készítése 

Lakástextil 

gyártástechnológia 
72   36   72     180 

Cikktechnológia 36   36   36     108 

Gépek üzemtana és 

munkavédelem 
36      36     72 

Lakástextília készítés 

gyakorlat 
 216   108   108   96 528 

Lakástextíliák készítése I.  72   36   45   39 192 

Lakástextíliák készítése II  72   36   45   39 192 

Javítószolgáltatás  72   36   18   18 144 

10120-12 

Női ruhák készítése 

és értékesítése 

Női ruha 

gyártástechnológia 
   72   108   64  244 

Női ruhák modellezése    36   18     54 

Női szoknya 

gyártástechnológiája 
   18   18     36 

Női nadrág 

gyártástechnológiája 
   18   18     36 

Női blúz, ruha 

gyártástechnológiája 
      18   24  42 

Női kabát 

gyártástechnológiája 
      36   24  60 

Vállalkozás működtetési 

alapismeretek 
         16  16 

Női ruha 

gyártástechnológia 

gyakorlat 

    144   180   192 516 

Női ruhák modellezése      72   36   32 140 

Női szoknyák készítése     36   36    72 

Női nadrágok készítése     36   36    72 

Női blúzok, ruhák, 

mellények készítése 
       36   80 116 
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Női kabátok készítése        36   80 116 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám:  252  504   252  504    252   504   192   480 2940  

Összes éves/ögy óraszám: 756  70  756   105  756  105 672   3220 

Elméleti óraszámok/aránya 948/29,4%  

Gyakorlati óraszámok/aránya 2272/70,6%  

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően 

a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező 

összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének 

legalább 90%-a felosztásra került. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított 

óraszám pedig ajánlás.” 
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A 

11500-12 azonosító számú 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 

jelentőségét 
x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 

kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 
 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 

szervezési feltételeivel kapcsolatos 

munkavédelmi követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a 

munkavédelmi feladatok ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási 

megbetegedések hátrányos következményei 
x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 

szabályozása 
x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 

feltételei 
  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  
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4. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy     18 óra 

 

1.25. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges 

kompetenciák elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

1.26. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

- 

 

1.27. Témakörök  

 

1.27.1. Munkavédelmi alapismeretek      4 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek 

megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások 

jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére 

és testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 

munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások 

jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések 

megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a 

biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések 

fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.  

 

1.27.2. Munkahelyek kialakítása       4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

Szociális létesítmények 
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 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és 

kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és 

felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző 

berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző 

vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

 Raktározás 

 Áruk fajtái, raktározás típusai 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

1.27.3. Munkavégzés személyi feltételei     2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri 

alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, 

munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 

irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

1.27.4. Munkaeszközök biztonsága      2 óra 

Munkaeszközök halmazai 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-

megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb 

dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 

meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás 

követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és 

emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 
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védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 

követelmények. 

 

1.27.5. Munkakörnyezeti hatások      2óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok 

és keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások 

valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a 

lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége 

a munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek 

biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések 

megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége 

 

1.27.6. Munkavédelmi jogi ismeretek      4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének 

megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben 

meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a 

követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók, 

munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 

törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek rendeleteinek 

szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok, 

illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, 

üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében 

ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések 

fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés 

eszköze. 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  
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1.28. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

1.29. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.29.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 

Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 

jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. házi feladat x   - 

1.5. teszt x   - 

 

1.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
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- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel  
x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 

ártalmai 

 

1.30. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
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FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x x   

Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat   x  

Feltérképezi a karrierlehetőségeket   x  

Vállalkozást hoz létre és működtet    x 

Motivációs levelet és önéletrajzot készít   x  

Diákmunkát végez  x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 

munkavállaló felelőssége x x   

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x x   

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka) x x   

Álláskeresési módszerek   x  

Vállalkozások létrehozása és működtetése    x 

Munkaügyi szervezetek   x  

Munkavállaláshoz szükséges iratok  x   

Munkaviszony létrejötte  x   

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 

nyugdíjbiztosítási összefüggései x x   

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 

lehetőségei    x x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)    x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x x x x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x x x x 

Elemi szintű számítógéphasználat x x x x 

Információforrások kezelése x x x x 

Köznyelvi beszédkészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x x x x 

Szervezőkészség   x x 
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x x 

Határozottság x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x x 

Információgyűjtés x x x x 
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3. Foglalkoztatás II. tantárgy       16 óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint 

a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 

elsajátítására. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

3.3. Témakörök  

 

3.3.1. Munkajogi alapismeretek      4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei 

(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, 

együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott 

kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 

munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, 

felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, fajtái: atipikus 

munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 

történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 

turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői 

jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 

önkéntes munka.  

 

3.3.2. Munkaviszony létesítése       4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 

határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált 

bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 

munkáltató által kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 

összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és 

járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái 

(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 
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3.3.3. Álláskeresés         4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 

munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 

támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 

kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai 

típusú, önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs 

levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 

személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 

Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben), 

munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába 

történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó 

(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs 

Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 

szerepe. 

 

3.3.4. Munkanélküliség        4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 

álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő 

együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség 

megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való 

törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a 

munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj 

előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 

önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, 

béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, 

vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, 

pszichológiai tanácsadás. 
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3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

-  

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x   - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. vita  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. szerepjáték  x  - 

1.6. házi feladat   x  

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
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rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x   - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.4. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x   - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x  - 

2.4. Tesztfeladat megoldása  x  - 

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  
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A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 

N
y

el
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ta
n

i 
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d
sz
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la
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i 

sz
ó

k
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cs
 

FELADATOK 

Idegen nyelven:         

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatványt kitölt 
x x x x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:         

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok       
x 

a munkakör alapkifejezései       x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven 

feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 

való reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés    x x    

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság  x  x  x   

Kapcsolatteremtő készség    x  x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés    x  x   

Analitikus gondolkodás      x   
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3. Foglalkoztatás I. tantárgy       64 óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és 

szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá 

egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy 

a tanuló idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen 

végezni a munkáját.  

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy 

alapvető nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, 

segédigék, illetve a mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az 

induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez 

kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva 

valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek 

 

3.3. Témakörök 

 

3.3.5. 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 

elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó által 

idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért eredményére, 

illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértse, valamint a 

helyes igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz 

reagálni. 

A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztosság csak az alapvető 

igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 

3.3.6. 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 
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nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 3 alapvető igeidő, a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés, 

a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák 

arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve 

esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a 

munkahelyi meghallgatás során.  

 

3.3.7. Nyelvi készségfejlesztés       24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív 

memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 

  

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák 

idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív 

nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegennyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön keresztül valósul meg. 

Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv 

struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a 

tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek 

szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 

képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az 

idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag 

megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök 

elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- 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. 

 

3.3.8. Munkavállalói szókincs       20 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 

mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának 

elsajátítása révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 
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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. 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanteremben, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, 

mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.3. megbeszélés   x - 

1.5. szemléltetés   x - 

1.7. kooperatív tanulás  x  - 

1.8. szerepjáték  x  - 

1.9. házi feladat x   - 

1.10. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
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C
so
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- 
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O
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tá
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- 

k
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x   - 
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1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x   - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x   - 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x - 

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x - 

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10113-12 azonosító számú 

 

Ruhaipari anyagvizsgálatok 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10113-12 azonosító számú, Ruhaipari anyagvizsgálatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10113-12  

Ruhaipari anyagvizsgálatok 

Ruhaipari anyag- és 

áruismeret 

Anyagvizsgálatok 

gyakorlat 
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FELADATOK 

Elemzi a textilipari alapanyagok, fajtáit, 

tulajdonságait és előállításának módjait 
x   x  x 

Meghatározza a minta, vagy mintadarab 

alapanyag-összetételét 
x    x x 

Megállapítja a fonal, vagy cérna előállítási 

módját, minőségét 
  x    x   

Elemzi a textíliák legismertebb fajtáit 
  

 
 x   x x  

Kiválasztja a technológiai előírásnak 

megfelelő alapanyagokat, kellékeket 
x     x x  

Meghatározza az anyagok 

összedolgozhatóságát 
x      x x  

SZAKMAI ISMERETEK 

A textilipari szálasanyagok eredete, fajtái, 

tulajdonságai 
x     x     

A textilipari szálasanyagok feldolgozásának 

módjai 
x     x     

Fonalak és cérnák fajtái, jellemzői    x     x x  

Ruhaipari textíliák fajtái és tulajdonságaik   x   x   

Ruhaipari textíliák felhasználási területei    x  x  

Textíliák felületi struktúrája    x   x x 

Textíliák feldolgozási tulajdonságai   x  x  

Kellékek fajtái és jellemzői   x  x   x x 

Kellékek alkalmazásának lehetőségei, az 

összedolgozhatóság feltételei 
  x  x    x  

Anyagösszetétel-vizsgálat lehetőségei x     x x x 

Laboratóriumi vizsgálati módszerek          x  

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások        x   x  

Gépek biztonságtechnikája, védőeszközök 

fajtái 
          x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
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Szakmai nyelvű olvasott szöveg megértése x x x x x x 

Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg 

megértése 
x x  x x x x  

Szakmai számolási készség      x x x 

Kezelési, használati utasítások, jelképek 

értelmezése 
x x x x x x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önállóság x x x x x x 

Döntésképesség      x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyén való alkalmazása x x x x x x 

Problémaelemzés    x x x 
 



 

 905 

4. Ruhaipari anyag- és áruismeret tantárgy              90 óra 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A textilipari nyersanyagok fajtáinak megismerése. A textilipari alapfogalmak 

elsajátítása, a textíliák előállítási műveleteinek megismerése, a nyersanyagok és 

kellékanyagok feldolgozhatósági és viselési tulajdonságainak megismerése a 

minőségellenőrzés és minőségbiztosítás szabványokban kialakított 

szempontjainak figyelembevételével. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Ruhaipari gyártás-előkészítés tantárgy 

Anyagok csoportosítása felhasználás szerint (alap-, kellék-, segéd-, üzem- és 

fűtőanyagok) 

Lakástextíliák készítése tantárgy 

Lakberendezési stílusok, befolyásoló tényezők 

Hétköznapok és ünnepek textíliái, szerepük, különbözőségük 

Lakástextíliák 

Lakástextíliák készítése gyakorlat tantárgy 

A termékek és alkatrészek minőségi elkészítéséhez szükséges szakmai 

kidolgozási ismeretek 

Női ruhák készítése tantárgy  

Ruházati termékek varrodai gyártásának meghatározása 

Női ruhák készítéshez felhasználható alap- és kellékanyagok 

Női ruhák készítése gyakorlat tantárgy 

Ruházati termékek varrodai gyártásának meghatározása 

 

1.3. Témakörök 

 

1.3.1. Textilipari nyersanyagok             36 óra 

A szálasanyag fogalma. 

A szál, selyem, rost, filament fogalma. 

Szálasanyagok csoportosítása. 

Természetes eredetű szálasanyagok tulajdonságai. 

Természetes eredetű szálasanyagok felhasználási területei. 

Mesterséges szálasanyagok előállítási módjai, tulajdonságai. 

Mesterséges szálasanyagok felhasználási területei. 

A textilipari feldolgozhatóság feltételei. 

A feldolgozás során fellépő igénybevételek. 

A szálasanyagok alakja és felülete. 

A szálasanyagok molekuláris felépítése. 

A szálasanyagok vegyi szerkezete. 

A szálasanyagok külső alakja és látható szerkezete. 

A szálhosszúság fogalma. 



 

 906 

A szálak finomsága. 

A szálasanyagok higroszkópikus tulajdonságai. 

A szálasanyagok mechanikai tulajdonságai. 

A szálasanyagok villamos tulajdonságai. 

A szálasanyagok termikus tulajdonságai. 

A szálasanyagok vegyi tulajdonságai. 

Szálasanyagok viselkedése vegyszerekkel szemben. 

Kémiai vegyületek rendszere. 

 

1.3.2. Fonalak, cérnák             36 óra 

Fonalak és cérnák fajtái, jellemzői. 

Fonal vagy cérna előállítási módját, minőségi követelményeit. 

Terjedelmesített filamentfonalak jellemzői. 

Fonaljellemzők:  

egyenletesség, szilárdság, keménység, sodrat, nyújthatóság, 

rugalmasság. 

Fonalak felhasználási területei. 

Fonalak, cérnák finomsági számának meghatározása. 

Fonalak, cérnák sodratjellemzőinek meghatározása.  

Fonalak, cérnák alaki hibáinak meghatározása. 

Cérnák felhasználási területei. 

Egyszerű, összetett és díszítő cérnák vizsgálati módszerei. 

Ruhaipari kellékek: 

varrófonalak, varrócérnák 

szalagok, zsinórok 

gombok, csatok, kapcsok, húzózárak 

Idegen nyelvű anyagismereti jelképek.  

 

1.3.3. Textíliák, kelmék             18 óra 

A szövetek gyártása, a szövés elve és eszközei. 

A kötéstan alapjai, alap és levezetett kötések. 

Kötött kelmék csoportosítása, a kötés-hurkolás technológiája és eszközei. 

Vetülék és láncrendszerű alapkötések jellemzői. 

Nemszőtt textíliák – fátyolkelmék - fajtái, tulajdonságai és felhasználásuk. 

Nemszőtt textíliák – varrva-hurkolt kelmék - fajtái, tulajdonságai és 

felhasználásuk. 

Közbélések fajtái, felhasználási területe. 

A textilkikészítés műveleteinek csoportosítása. 

Színezési eljárások módjai. 

A ruházati textíliák legismertebb fajtái, tulajdonságai, külső képi és műszaki 

jellemzői, felhasználási területük. 

Vegyi szálak feldolgozási, viselési tulajdonságai, felhasználásuk. 
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Fonalak, cérnák fajtái, jellemzői, felhasználási lehetőségeik. 

Terjedelmesített fonalak fajtái. 

Pamutszövetek típusai. 

Gyapjúszövetek típusai. 

Selyemszövetek fajtái. 

Vegyiszál és keverékszövetek típusai és fajtái. 

Kötött, hurkolt kelmék típusai. 

Nemszőtt textíliák, fátyolkelmék, varrvahurkolt textíliák. 
Idegen nyelvű anyagismereti jelképek.  

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés   x - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. projekt  x  - 

1.5. kooperatív tanulás  x  - 

1.6. házi feladat   x - 

 

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 
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1.4. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x  x - 

2.2. Leírás készítése x x x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x   - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x   - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése   x - 

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról   x - 

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x   - 

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x   - 

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló x   - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x - 

4.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

 

1.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

2. Anyagvizsgálatok gyakorlat tantárgy            72 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni és elsajátíttatni a tanulókkal a különféle textíliák 

összedolgozhatóságának feltételeit, a nyersanyag meghatározások, illetve 

alkalmazott vizsgálatok módját. Az elméleti órákon tanult tananyag 

gyakorlatban történő alkalmazása, az alapanyagok felismerése, elemzése látás, 
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tapintás és szaglás alapján. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és a 

Ruhaipari anyag- és áruismeret elméleti tantárgyra épül. 

 

2.3. Témakörök 

 

2.3.1. Textilipari anyagvizsgálatok            36 óra 

Elemzi a textilipari alapanyagok, fajtáit, tulajdonságait és előállításának 

módjait. 

Meghatározza a minta vagy mintadarab alapanyag-összetételét. 

Kiválasztja a technológiai előírásnak megfelelő alapanyagokat, kellékeket. 

Textíliák felületi struktúrájának vizsgálata. 

Textíliák feldolgozási tulajdonságainak alkalmazása. 

Kellékek alkalmazásának lehetőségei, az összedolgozhatóság feltételei. 

Kellékek fajtáinak és jellemzőinek vizsgálata. 

Anyagösszetétel-vizsgálat lehetőségei. 

Mintagyűjtemény készítése. 

Szövetvizsgálatok – kötésmód, szövetszerkezet, felületi jelleg meghatározása. 

Színezési eljárások meghatározása. 

Kötött-hurkolt kelmék szerkezeti felismerése. 

Ruházati textíliák alapanyag és technológia szerinti csoportosítása. 

Kereskedelmi megnevezések. 

Ruházati textíliák feldolgozási tulajdonságai. 

Ruházati kellékek fajtái, felhasználási területük. 

Különféle textíliák összedolgozhatóságának feltételei. 

Mintagyűjtemény alapján a textilméteráruk, kellékek, rövidáruk 

rendszerezése. 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások. 

Gépek biztonságtechnikája, védőeszközök fajtái. 

 

2.3.2. Fonalak, cérnák, kelmék vizsgálata           18 óra 

Fonal vagy cérna előállítási módjának és minőségi követelményeinek 

megállapítása. 

Díszítő és varrócérnák jellemzése. 

A minta vagy mintadarab alapanyag-összetételének meghatározása. 

A textíliák legismertebb fajtáinak elemzése. 

Technológiai előírásnak megfelelő alapanyagok, kellékek kiválasztása. 

Az anyagok összedolgozhatóságának meghatározása. 

Kellékek alkalmazásának lehetőségei, az összedolgozhatóság feltételei. 

Kellékek fajtái és jellemzői. 
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Textíliák feldolgozási tulajdonságai. 

Idegen nyelvű anyagismereti jelképek elemzése. 

 

2.3.3. Laboratóriumi anyagvizsgálatok          18 óra 

Az alapanyagok kémiai felépítése. 

Az alapanyagok alakíthatósági feltételei. 

A mechanikai hatások, és az alakíthatóság. 

Az alapanyagok fizikai jellemzőinek meghatározása, mértékegységeire, 

értelmezése, szakszerű használatára vonatkozó ismeretekkel. 

Mintagyűjtemény készítése, rendszerezése. 

Anyagminták azonosítása. 

A textilipar nyersanyagainak felismerése, rendszerezése. 

Nyersanyagok meghatározása mikroszkopikus képük alapján. 

Nyersanyagok meghatározása égetési próbával. 

Tapasztalatok ismertetése, táblázatos rendszerezése. 

A minta vagy mintadarab alapanyag-összetételének meghatározása. 

Textíliák felületi struktúrája 

Anyagösszetétel-vizsgálat lehetőségei. 

Laboratóriumi vizsgálati módszerek. 

Szövetek nyersanyag-összetételének meghatározása mikroszkóppal, égetési 

próbával. 

Szövetek lánc- és vetülékfonalainak vizsgálata, elemzése. 

Színoldal meghatározása. 

Kötött-hurkolt kelmék szemsűrűségének meghatározása. 

Vizsgálati eredmények és a ruhaipari feldolgozás feltételeinek összefüggései. 

Laboratóriumi eszközök ismerete és biztonságos használata. 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások megismerése és betartása. 

Gépek biztonságtechnikája, védőeszközök fajtái. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne  

Szakmaspecifikus tanterem 
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2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (szvk 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x  Táblai rajzeszközök 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés  x  

Mikroszkóp, lupe 

Laboratóriumi eszközök – 

bunsen égő, vegyszerek, 

üveg-, fém-, vagy 

porcelántálak 

1.4. házi feladat x   - 

 

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. Mikroszkopikus kép értelmezése x   - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 
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5.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

6. Üzemeltetési tevékenységek körében     

6.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
  x - 

7. Vizsgálati tevékenységek körében     

7.1. Technológiai próbák végzése  x  - 

7.2. Technológiai minták elemzése  x  - 

7.3. 
Vegyészeti laboratóriumi 

alapmérések 
 x  

Laboratóriumi 

eszközök – bunsen 

égő, vegyszerek, 

üveg-, fém- vagy 

porcelántálak 

7.4. Anyagminták azonosítása  x  

Laboratóriumi 

eszközök – bunsen 

égő, vegyszerek, 

üveg-, fém- vagy 

porcelántálak 

7.5. Tárgyminták azonosítása  x  

Laboratóriumi 

eszközök – bunsen 

égő, vegyszerek, 

üveg-, fém- vagy 

porcelántálak 

 

2.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10114-12 azonosító számú 

 

Ruhaipari gyártmánytervezés  

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10114-12 azonosító számú, Ruhaipari gyártmánytervezés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10114-12  

Ruhaipari gyártmánytervezés 

Ruhaipari 

gyártás-

előkészítés 

Szakrajz 
Szakrajz 

gyakorlat 

G
y

ár
tá

s 
-e

lő
k

és
zí

té
s 

A
la

p
sz

er
k

es
zt

és
ek

 

M
o

d
el

le
zé

se
k

 

A
la

p
sz

er
k

es
zt

és
 

M
o

d
el

le
zé

s 

FELADATOK 

Modellrajzot készít vagy modellt választ x  x x x 

Méretet vesz   x   x  

Meghatározza a szerkesztési méreteket   x   x  

Alkalmazza a levett méreteket   x   x  

Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat   x   x  

Alapmintát készít   x   x  

Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak, illetve a 

megrendelő igényének, a választott modellnek megfelelően 
   x  x 

Szabásmintát készít - egyedi vagy konfekció szabásmintát   x x  x 

Szabásminta szériát készít - elfogadott mintadarab alapján   x    x 

Felfektetési rajzot készít x        

Terítékrajzot készít x        

Alapanyag és kellékkalkulációt készít, anyaghányadot 

számol. 
x        

Alap- és kellékanyagokat ellenőriz x        

Meghatározza a műveleti sorrendet egyedi termékkészítés 

esetén 
x        

Műszaki leírást készít a termékről és a termék gyártásáról x        

SZAKMAI ISMERETEK 

Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése x  x   x  

Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái x x   x  

Alapszabásminták szerkesztése   x   x  

Modellezés    x  x 

Szabásminta felfektetés és a szabás módjai x        

Gyártás előkészítő programok, gépek, eszközök x        

Alkalmazott szakmai számítások, mértékegységek, 

jelölések 
x x x x x 

Műveleti utasítások felépítése, szerepe x        

Varrások alaki- és méretjellemzői x x   x  

Ruhaipari gépek, berendezések technológiai jellemzői x        
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Ruhaipari tervező program alkalmazása   x x   x x 

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás, írásban   x      

Idegen nyelvű szakmai kifejezések megértése x       

Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése x x x x x 

Szakmai számolási készség x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Döntésképesség x x x x x 

Pontosság x x x x x 

Önállóság x x   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Tömör fogalmazás készsége x        

Közérthetőség x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x x 

Kontroll (ellenőrzőképesség) x x x x x 

Kreativitás, ötletgazdagság x   x x x 
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3. Ruhaipari gyártás-előkészítés tantárgy             36 óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyártmánytervezés- és a gyártás-előkészítés folyamatának megismertetése. A 

műszaki dokumentációhoz kapcsolódó alapfogalmak elsajátítása, műszaki 

dokumentáció értelmezése. A gyártás-előkészítő programok, gépek, szabászati 

eszközök megismertetése. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Ruhaipari anyag- és áruismeret tantárgy. 

A szálas anyagok fizikai, kémiai tulajdonságait, és a szálas anyagok jellemzőinek 

hatása a feldolgozhatóságra, a viselési tulajdonságokra. 

Ruházati textíliák legismertebb fajtái, alapanyag és technológia szerinti 

csoportosítása. 

 

3.3. Témakörök 

 

3.3.1. Gyártás-előkészítés             36 óra 

Anyagok csoportosítása felhasználás szerint (alap-, kellék-, segéd-, üzem- és 

fűtőanyagok). 

Anyagbeszerzés és anyagraktározás. 

Bevizsgálás. 

Felfektetés módjai. 

Felfektetési rajzkészítés lépései. 

Terítékrajz készítése. 

A terítés (terítési módok, eszközök). 

Terítéken alkalmazott jelölések. 

Szabás eszközei, módjai. 

Alkalmazott szakmai számítások, mértékegységek, jelölések. 

Anyagnormák számítási módszerek. 

Műveleti utasítások felépítése, szerepe. 

Műszaki leírás készítése: 

Gyártmányrajz, modellszám, külalak leírása, alapanyag és kellékek 

megnevezése, szükséges alkatrészek, varrások alaki és méretjellemzői, 

mérettáblázatok, fonalirány és toldási lehetőségek, a rendelkezésre álló 

eszközök alapján gépek, berendezések kiválasztása, a gyártási folyamat 

leírása. 

Varrások alaki- és méretjellemzői. 

Ruhaipari gépek, berendezések technológiai jellemzői. 

Gyártás előkészítő programok, gépek, eszközök ismerete. 

Idegen nyelvű szakmai kifejezések ismerete. 
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Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése. 

  

3.4. A képzés javasolt helyszíne  

Szaktanterem 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás   x - 

1.3. megbeszélés   x - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt  x  - 

1.6. házi feladat x   - 

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése x   - 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   - 

2.3. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x - 
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2.5. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x - 

3. Képi információk körében     

3.1. Gyártmányrajz értelmezése x x x - 

3.2. Gyártmányrajz készítése leírásból x  x - 

3.3. Műveleti rajz készítése tárgyról x  x - 

3.4. Műveleti rajz kiegészítés x  x - 

3.5. Műveleti rajz elemzése, hibakeresés x  x - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x  - 

4.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
 

 

4. Szakrajz tantárgy              120 óraA 

tantárgy tanításának célja 

A szabás-szakrajz eszközeinek, a női testalkat felépítésének, a méretvétel 

szabályainak megismertetése. Alapvető női felsőruházati termékek 

szabásmintáinak szerkesztése és modellezése. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Textiltermékek készítése tantárgy 

Szabásminta használata  

Textiltermékek készítése gyakorlat tantárgy 

Szabásminta használata  

Női ruhák készítése tantárgy 

Női ruhák modellezése 

Szakszerű méretvétel 

Modellezés és modellrajz összefüggései 

Kényelmi bőségek értelmezése 

Méretek beazonosítása, mérettáblázatok fajtái 

Szabásminta másolása, eszközök használata 

Női ruhák készítése gyakorlat tantárgy 

Méretek beazonosítása, mérettáblázatok fajtái 

Szabásminta másolása, eszközök használata 

Női ruhák modellezése 
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7.3. Témakörök 

 

7.3.1. Alapszerkesztések              66 óra 

Méretvétel szabályai. 

Testméret, testalkat és a szerkesztési rajz összefüggései. 

Méretkutatás és testméret szabvány. 

A divatrajzok értelmezése. 

A szaklapokban és szabásmintákon előforduló idegen nyelvű szakkifejezések 

értelmezése. 

Alapszerkesztések értelmezése, rajzolvasási gyakorlat . 

Egyenes vonalú női szoknya alapszerkesztése, szabásminta készítése. 

Női nadrág alapszerkesztése, szabásminta készítése. 

Női ruha és ujj alapszerkesztése, szabásminta készítése. 

Női blúz és ujj alapszerkesztése. 

Inggallér szerkesztése. 

Ingblúz szabásmintái. 

Alapszerkesztés készítése:  

- ing/blúz  

- zakó/blézer  

- kabát/kardigán 

A modellezés módszerei, eszközei. 

Ruhaipari termékek alkatrészeinek szerkesztése és modellezése: 

- rátett zsebek, 

- elejeszélek, 

- kézelők,  

- bevarrott ujjak (rövid ujj, hosszú ujj). 

Formázóvarrások áthelyezése: 

- mell és derékformázók új varrásvonalba helyezése 

- mell és derékformázók szabásvonalakba helyezése 

-      mell és derékformázók áthelyezése bőséghajtásokba. 

 Ruhaipari tervező program ismerete. 

 Széria készítés lépései, menete. 

 

7.3.2. Modellezés       54 óra 

A modellezés, szabásvonalak kialakításának módszerei, eszközei. 

Szoknyafajták, divatrajzolvasás. 

Különféle divatvonalú szoknyaformák szerkesztése, modellezése.  

Mellformázó áthelyezése női ruhákon. 

Különféle ruhaujjak szerkesztése, modellezése (ujjkörnél ráncolt ujj, harang 

ujj, alul-felül ráncolt ujj, rövid és hosszú ujjak). 

Gallérok szerkesztése (állógallér, fekvőgallér, kihajtós gallér). 
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Különféle divatvonalú női ruhák modellezése. 

Különféle divatvonalú női blúzok modellezése. 

Az alapminta modellezése az aktuális divatnak, a megrendelő igényének és a 

választott modellnek megfelelően. 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne 

Szaktanterem 

 

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés   x - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. projekt  x  - 

1.5. házi feladat x   - 

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése x   - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x - 
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2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x - 

3. Képi információk körében     

3.1. Szerkesztési rajz értelmezése x x x - 

3.2. Szabásminta rajz készítése leírásból x  x - 

3.3 Szerkesztési rajz kiegészítés x  x - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x  - 

4.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

8. Szakrajz gyakorlat tantárgy             416 óra 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

Önálló modellezési feladatok kivitelezésének, a szabásminta önálló 

elkészítésének, a szabászati jelölések önálló alkalmazásának megismertetése. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Textiltermékek készítése tantárgy 

Szabásminta használata  

Textiltermékek készítése gyakorlat tantárgy 

Szabásminta használata  

Női ruhák készítése tantárgy 

Női ruhák modellezése 

Szakszerű méretvétel 

Modellezés és modellrajz összefüggései 

Kényelmi bőségek értelmezése 

Méretek beazonosítása, mérettáblázatok fajtái 

Szabásminta másolása, eszközök használata 

Női ruhák készítése gyakorlat tantárgy 

Méretek beazonosítása, mérettáblázatok fajtái 

Szabásminta másolása, eszközök használata 

Női ruhák modellezése 

 

8.3. Témakörök 
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8.3.1. Alapszerkesztés           208 óra 

A divatrajzok értelmezése.  

Méretvétel. 

A levett méretek alkalmazása. 

Szerkesztési méretek meghatározása. 

Alapszerkesztések készítése eredeti méretben 

- egyenes vonalú szoknya,  

- bővülő vonalvezetésű szoknya 

- egyenes vonalú nadrág. 

Szabásminták készítése egyedi és sorozatgyártáshoz. 

Alapszerkesztések készítése eredeti méretben, rajzolvasási gyakorlat: 

Egyenes vonalú női szoknya alapszerkesztése, szabásminta készítése 

Női nadrág alapszerkesztése, szabásminta készítése 

Női ruha és ujj alapszerkesztése, szabásminta készítése 

Női blúz és ujj alapszerkesztése 

Inggallér szerkesztése 

Ingblúz szabásmintái. 

Különféle divatvonalú szoknyaformák szerkesztése. 

Különféle ruhaujjak szerkesztése. 

Gallérok szerkesztés. 

Női ruházati termékek alkatrészeinek szerkesztése. 

Ruhaipari tervező program alkalmazása. 

 

8.3.2. Modellezés            208 óra 

A divatrajzok értelmezése.  

Modellrajz készítése, modell választása. 

Szabásminták készítése egyedi és sorozatgyártáshoz. 

Felsőruházati termékek kisalkatrészei szabásmintáinak készítése, másolása 

eredeti méretben (rátett zsebek, övpántok, kézelők, gallérok). 

Különféle divatvonalú szoknyaformák modellezése. 

Különféle divatvonalú nadrágok modellezése. 

Különféle divatvonalú mellény modellezése. 

Különféle divatvonalú kabátok modellezése. 

Különféle ruhaujjak modellezése. 

Gallérok modellezése. 

Különféle divatvonalú női ruhák modellezése. 

Mellformázó áthelyezése női ruhákon. 

Különféle divatvonalú női blúzok modellezése. 

Női ruházati termékek alkatrészeinek modellezése. 

Az alapminta modellezése az aktuális divatnak, a megrendelő igényének és a 

választott modellnek megfelelően. 
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Szabásminta széria készítése, az elfogadott mintadarab alapján. 

Ruhaipari tervező program alkalmazása. 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne  

 Szakmaspecifikus tanterem 

 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (szvk 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x x 
Táblai rajzeszközök 

(vonalzók, körzők, kréta) 

1.2. megbeszélés   x x - 

1.3. szemléltetés   x 

Szakkönyvek, tankönyvek, 

szakfolyóiratok, divatlapok 

Modell- és alkatrész 

gyűjtemény 

1.4. házi feladat x   
Szakkönyvek, tankönyvek, 

szakfolyóiratok, divatlapok 

 

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.4. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.5.. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
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2.1. Leírás készítése x   - 

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x - 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Műveletek gyakorlása x   

Mérő- és rajzeszközök 

(mérőszalag, 

grafitceruza, körző, 

vonalzó stb 

 

8.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10115-12 azonosító számú 

 

Textiltermékek összeállítása 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10115-12 azonosító számú, Textiltermékek összeállítása megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10115-12 

 Textiltermékek összeállítása 

Textiltermékek 

készítése  

Textiltermékek 

készítése gyakorlat 

S
za

b
ás

m
in

ta
 

h
as

zn
ál

at
a

 

R
u

h
ai

p
ar

i 
g

ép
ek

 

ü
ze

m
el

te
té

se
 

T
ex

ti
lt

er
m

ék
ek

 

g
y

ár
tá

st
ec

h
n

o
ló

g
iá

ja
 

S
za

b
ás

m
in

ta
 

h
as

zn
ál

at
a

 

R
u

h
ai

p
ar

i 
g

ép
ek

 

ü
ze

m
el

te
té

se
 

T
ex

ti
lt

er
m

ék
 

k
és

zí
té

se
 

FELADATOK 

Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez x     x     

Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket x     x     

Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot 

táblázatból x     x     

Értelmezi a ruhaipari ábrázolásokat     x       

Elkészíti és kivágja a szabásmintákat x     x     

Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket           x 

Összeállítja a kiszabott alkatrészeket műszaki 

dokumentáció vagy mintadarab alapján     x     x  

Betartja a biztonságos munkavégzésre vonatkozó 

előírásokat   x     x x 

Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen   x     x x 

Betartja a környezetvédelmi előírásokat   x     x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Méretvétel különféle textiltermékekhez x     x     

Mérettáblázatok, méretjelölések x     x     

Méretnagyság kiválasztása mérettáblázatból mért 

adatok alapján x     x     

Szabásminta készítése, másolása x     x     

Terítés, felfektetés, szabás x          x 

Kiszabott alkatrészek összeállítása műszaki 

dokumentáció vagy mintadarab alapján     x     x 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások   x     x x 

Gépek biztonságtechnikája   x     x x 

Védőeszközök fajtái   x     x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Kézi varrás- és szabászati eszközök használata   x      x x 

Gépi szabászat eszközeinek használata   x      x x 

Gyorsvarrógépek, szegővarrógépek használata, 

működtetése   x      x x 

Varróautomata gépek használata, működtetése   x      x x 
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Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések használata, 

működtetése   x x    x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás x x x x x x 

Kézügyesség           x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság x x x x x   

Visszacsatolási készség           x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kontroll (ellenőrzőképesség) x   x x   x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás   x     x   

Körültekintés, elővigyázatosság   x     x   
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9. Textiltermékek készítése tantárgy             180 óra 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

Elméleti ismeretek nyújtása a textiltermékek szabásmintáinak elkészítéséhez és 

összeállításához. A varrás, vasalás, ragasztás eszközeinek, gépeinek 

megismertetése, valamint a tevékenységhez kapcsolódó munka-, tűz- és 

környezetbiztonsági előírások elsajátítása.  

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Ruhaipari anyag- és áruismeret tantárgy 

A szálas anyagok fizikai, kémiai tulajdonságait, és a szálas anyagok 

jellemzőinek hatása a feldolgozhatóságra, a viselési tulajdonságokra 

Ruházati textíliák legismertebb fajtái, alapanyag és technológia szerinti 

csoportosítása 

Szakrajz tantárgy 

Alapszerkesztések 

Modellezés, szabásvonalak kialakításának módszerei, eszközei 

Szakrajz gyakorlat tantárgy 

Szabásminta készítés 

 

9.3. Témakörök 

 

9.3.1. Szabásminta használata           90 óra 

Különféle textiltermékek méretvételének lépései. 

Mérettáblázatok fajtái, méretjelölések típusai. 

Rajzkészség- és szemmértékfejlesztő gyakorlatok. 

Testalkat és testtartás típusok fajtái, jellemzői. 

Középarányos testalkatok. 

Szabásminta készítése, másolása.  

Szabás-szakrajz készítésének eszközei, alkalmazott műszaki ismeretek. 

Szabásmintán alkalmazott jelölések.  

Terítési, felfektetési, szabási ismeretek. 

Ruhaipari ábrázolások értelmezése. 

A szakiránynak megfelelő szoknya, nadrág, ing, blúz, ruha, mellény 

szabásmintájának kialakítása az alapminták másolásával. 

 

9.3.2. Ruhaipari gépek üzemeltetése          36 óra 

Modell vagy ábra alapján varróeszközök, gépek, berendezések fő részeinek 

felismerése. 

Kézi varrás eszközök fajtái, használata. 

Varróeszközök, gépek, berendezések általános működési elvük ismerete. 

Gépek, berendezések optimális működésükhöz szükséges állítási lehetőségek 
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ismerete. 

Gépek, berendezések alkalmazási területeik.  

Alap- és módosított öltésű varrógépek öltésképzési elvei. 

Kézi szabás szerszámai. 

Gépi szabászat eszközeinek fajtái, működési elvük. 

Vasalók, vasaló-berendezések, gőzölő-bábuk felépítésének ismerete. 

Ragasztó-berendezések, ragasztóprések felépítésének ismerete. 

Vasalók, vasaló-berendezések biztonsági előírásai.  

Munka-, tűz- és környezetbiztonsági előírások ismerete. 

 . 

9.3.3. Textiltermékek gyártástechnológiája         54 óra 

Varrástechnológiai alapfogalmak, elnevezések. 

A varrások alaki és méretjellemzői. 

A kézi- és gépi öltések, gépi varrástípusok csoportosítása, fajtái, a készítés 

minőségi követelményei. 

A vasalás technológiája. 

A ragasztás technológiája. A ragasztóanyagok és ragasztó-bevonatos textíliák 

fajtái és jellemzőik. 

Hasítékok készítési módja (nyitott, takart). 

Hajtások készítési módja (szétvasalt és egy oldalra vasalt). 

Húzózárak bevarrásának módjai (varrásvonalba helyezett, takart, rejtett, 

szétnyitható). 

Elejeszélek készítési módja Övpántok készítése és felvarrási módjai. 

Ujja hasítékok készítése (arrow-, francia-, varrásvonalba helyezett). 

Kézelők készítése és felvarrási módjai. 

Ujjak készítése és bevarrása (bevarrott-, raglán-, japánujj). 

Nyakkör eldolgozási módok szegéssel (formára szabott szegőpánt, ferdepánt). 

Gallérok készítése és felvarrása (ing-, álló-, fekvő-, sál-, kihajtósgallér). 

Zsebek készítésének módjai (foltzsebek, bevágott zsebek, szabásvonalba 

helyezett zsebek,). 

Műszaki leírás tartalma. 

  

9.4. A képzés javasolt helyszíne  

Szaktanterem 
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9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás   x - 

1.3. megbeszélés   x - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. házi feladat x   - 

 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése x   - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x - 

3. Képi információk körében     

3.1. Szabásminta rajz értelmezése x x x - 

3.2. Szabásminta rajz másolása x  x - 

3.3. Műveletrajz készítés tárgyról x  x - 

3.4. Gyártmányrajz kiegészítés x  x - 

3.5. Műveletrajzok elemzése, hibakeresés x  x - 

4. Csoportos munkaformák körében     
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4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x  - 

4.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

10. Textiltermékek készítése gyakorlat tantárgy          460 óra 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

Alapvető textilruházati termékek szabásmintái kialakításának gyakorlása eredeti 

méretben. Szabásminták másolása mintamellékletekből. Különböző öltések, 

varratok, gépi varrástípusok valamint a textiltermék alkatrészek készítésének és 

összeállításának megismerése, egyedi megmunkálással, vagy a sorozatgyártás 

során alkalmazott technológiákkal. A gyártás során használt varrógépek 

biztonságos üzemeltetésének elsajátítása. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken  

Ruhaipari anyag- és áruismeret tantárgy 

A szálas anyagok fizikai, kémiai tulajdonságait, és a szálas anyagok 

jellemzőinek hatása a feldolgozhatóságra, a viselési tulajdonságokra 

Ruházati textíliák legismertebb fajtái, alapanyag és technológia szerinti 

csoportosítása 

Szakrajz tantárgy 

Alapszerkesztések 

Modellezés, szabásvonalak kialakításának módszerei, eszközei 

Szakrajz gyakorlat tantárgy 

Szabásminta készítés 
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10.3. Témakörök 

 

10.3.1. Szabásminta használat          176 óra 

Divatlapok tanulmányozása (szabásminta ív-, mérettáblázat-, méretnagyság 

beazonosítás). 

Divatrajzok jellemzői. 

Szabásminták másolási technikái, eszközei. (ÖGY) 

Technológiai jelölések értelmezése, alkalmazása. 

Méretvétel elsajátítása különböző testalkatokon. 

Terítékrajz készítés. (ÖGY) 

Felfektetési rajz készítése. 

Szabás kézi szerszámokkal. (ÖGY) 

A szakiránynak megfelelő szoknya, nadrág, ing, blúz, ruha, mellény 

szabásmintájának kialakítása az alapminták másolásával (ÖGY). 

Testméreten felüli bővítések (kényelmi, divat és technológiai megoldások 

különböző tulajdonságokkal rendelkező alapanyagokra). 

  

10.3.2. Ruhaipari gépek üzemeltetése          108 óra 

Kézi varrás- és szabászati eszközök használata. (ÖGY) 

Alap- és módosított öltésű varrógépek használata. (ÖGY) 

Gyorsvarrógépek, szegővarrógépek használata, működtetése. (ÖGY) 

Varróautomata gépek használata, működtetése. 

Hurok- és láncöltésű varrógépek biztonságtechnikai berendezései. (ÖGY) 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások a munkaterületen. 

Gépek karbantartása a munkafolyamatok között. 

Varrodai gépek, berendezések biztonságtechnikája. 

Gépi szabászat eszközeinek használata. (ÖGY) 

Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések használata, működtetése. (ÖGY) 

Védőeszközök fajtái és azok használata. 

Munka-, tűz- és környezetbiztonsági előírások betartása. 

 

10.3.3. Textiltermék készítése           176 óra 

Előkészítő vasalási műveletek (beavató, simító, formázó). (ÖGY) 

Gyártásközi vasalási műveletek (varrások szét- és egy oldalra vasalása, 

élvasalás, szárazoló vasalás, hajtások vasalása, formázóvarrás vasalása, 

paszpolozó vasalás). (ÖGY) 

Befejező vasalási műveletek (készre-vasalás, fénytelenítő vasalás). (ÖGY) 

Ragasztó-bevonatos közbélések kiválasztása, alkalmazása (ragasztás: 

ragasztóporral, fóliával, ráccsal, fátyollal). (ÖGY) 

Alkalmazott kézi öltések (ideiglenes, végleges, díszítő, gomblyuk kivarró, 

gomb- és kapocsfelvarró öltések) készítése. (ÖGY) 

Egyszerű gépi varrástípusok készítése kiválasztása, alkalmazása a 
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textilruházati termék készítése során (összevarrás, széttűzés, fél-francia- és 

franciavarrás, lapos varrás, széltűzés, szegővarrások, sarokvarrás, 

formázóvarrás, piékészítés, ráncolással vagy hajtásokkal készülő díszítő elem 

felvarrási módjai). (ÖGY) 

Kisalkatrészek készítése, alkalmazása (akasztók, övtartók, övek, 

gombolópántok). (ÖGY) 

Kézelők formai kialakításai és felvarrási módjai. 

Ujjak készítése és bevarrási módjai. 

Gallérok készítése és felvarrási módjai. 

Zsebek és zsebfedők készítése és felvarrási módjai. 

Húzózár- és tépőzár-bevarrások módjai . 

Dokumentáció és/vagy mintadarab alapján egyszerű kivitelezésű 

textilruházati termékek összeállítása kiszabott alkatrészekből. 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása a munkaterületen. 

Varrodai gépek, berendezések biztonságtechnikája. 

Védőeszközök fajtái és azok használata. 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne  

Szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél 

 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x  - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés  x  

Szakkönyvek, tankönyvek, 

szakfolyóiratok, divatlapok 

Modell- és alkatrész 

gyűjtemény 

1.4. projekt x   - 

1.5. kooperatív tanulás x   - 
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10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x x  - 

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. 
Gyártmányrajz, műveleti rajz 

értelmezése 
x x x - 

3.2. Szabásminta rajz készítése másolással x   

Mérő-, jelölő- és 

rajzeszközök 

(mérőszalag, 

grafitceruza, körző, 

vonalzó, sablonok 

stb) 

Kézi ollók 

(papírvágó). 

3.3. Szabásminta rajz készítés tárgyról x   

Mérő-, jelölő- és 

rajzeszközök 

(mérőszalag, 

grafitceruza, körző, 

vonalzó, sablonok 

stb) 

Kézi ollók 

(papírvágó). 

4. Komplex információk körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 

4.2. Utólagos szóbeli beszámoló x   - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 
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5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x  - 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x   

Varrodai 

berendezések, gépek, 

eszközök 

6.2. Műveletek gyakorlása x   

Varrodai 

berendezések, gépek, 

eszközök 

6.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x  - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 x  

Varrodai 

berendezések, gépek, 

eszközök 

7.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x  

Varrodai 

berendezések, gépek, 

eszközök 

 

10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 
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megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10118-12 azonosító számú Lakástextíliák készítése megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10118-12 

 Lakástextíliák készítése  

Lakástextil 

gyártástechnológia 

Lakástextília 

készítés 

gyakorlat 

C
ik

k
te

ch
n

o
ló

g
ia

 

G
ép

ek
 ü

ze
m

ta
n

a 
és

 

m
u

n
k

av
éd

el
em

 

L
ak

ás
te

x
tí

li
ák

 k
és

zí
té

se
 I

. 

L
ak

ás
te

x
tí

li
ák

 k
és

zí
té

se
 I

I.
 

Ja
v

ít
ó

sz
o

lg
ál

ta
tá

s 

FELADATOK 

Méretet vesz különféle textiltermékek 

készítéséhez 
x  x   

Tanulmányozza a mérettáblázatokat, 

méretjelöléseket 
x     

Kiválasztja a mért adatok alapján a 

méretnagyságot táblázatból 
x  x   

Elkészíti és kivágja a szabásmintát x  x   

Terítékrajzot készít x  x   

Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az 

alkatrészeket 
x  x   

Összeállítja a kiszabott alkatrészeket műszaki 

dokumentáció vagy mintadarab alapján 
x  x   

Javító szolgáltatást végez     x 

Varrást, szakadást, záródásokat javít     x 

Betartja a biztonságos munkavégzésre vonatkozó 

előírásokat 
 x x  x 

Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen  x x  x 

Betartja a környezetvédelmi előírásokat  x x  x 

Betartja a fogyasztóvédelmi szabályokat   x  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Ágynemű cikktechnológia x   x  

Asztalnemű cikktechnológia x   x  

Függöny cikktechnológia x   x  

Díszpárna cikktechnológia x   x  

Ágytakaró cikktechnológia x   x  

Konyhai textília cikktechnológia x   x  

Háztartási törlő cikktechnológia x   x  

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások  x x x  

Gépek biztonságtechnikája  x x x  

Védőeszközök fajtái  x x x  
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Kézi varrás és szabászat eszközeinek használata   x x x x 

Gépi szabászat eszközeinek használata  x x   

Gyorsvarrógépek, szegővarrógépek használata, 

működtetése 
 x x x x 

Varróautomata gépek használata, működtetése  x x x x 

Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések 

használata, működtetése 
 x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önállóság x x x x x 

Pontosság x x x x x 

Tapintás   x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Meggyőzőkészség   x  x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x  x x x 

Kreativitás, ötletgazdagság   x x x 

Módszeres munkavégzés   x x x 
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11. Lakástextíliák gyártástechnológia tantárgy         180 óraA 

tantárgy tanításának célja 

Lakberendezési tárgyak méretvételi technikájának, a lakástextíliák 

mérettáblázatának megismerése, szabástechnikai ismereteinek elsajátítása. A 

lakástextília készítés műszaki dokumentációjának és gyártástechnológiai 

megoldásainak megismerése. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

11.3. Témakörök 

 

11.3.1. Cikktechnológia            108 óra 

Szakszerű méretvétel textiltermékek készítéséhez. 

Mérettáblázatok, méretjelölések ismerete. 

Térábrázolás, mértani testek vetületi ábrázolása és síkbeli kiterítése 

szabásminták készítéséhez. 

Cikktechnológiák szerinti szabásminták készítése és kivágása. 

Szabásmintákon alkalmazott jelölések készítése, jelentése. 

Szabástechnikai ismeretek elsajátítása (felfektetés, anyaghányad, terítékrajz, 

fonalirány, felületi struktúra). 

Felfektetési rajz készítése, típusai. 

Terítékrajz típusai, és készítésének menete. 

Alkatrészek szabása. 

Hétköznapok és ünnepek textíliái, szerepük, különbözőségük. 

Térelválasztás szerepe és fajtái/megoldásai. 

Falikárpitok szerepe. 

Ágyneműkészítés műszaki dokumentációinak készítése: 

Párnahuzat (angolszéllel, franciavarrással, gombolással, kötővel). 

Paplanhuzat (tükrös elejével, gombolt és más záródással). 

Függöny cikktechnológia. 

Ágynemű-garnitúrák (felnőtt, gyermek és franciaágyra). 

Asztalneműk, asztalterítők (szögletes, kerek, ívelt) gyártástechnológiája. 

Edényfogó-kesztyű, kötények gyártástechnológiája (melles, suszter, cukrász, 

felszolgáló). 

Háztartási törlők, konyhai garnitúrák gyártástechnológiája. 

Konyhai textíliakészítés műszaki dokumentációinak készítése. 

A szaklapokban és szabásmintákon előforduló idegen nyelvű szakkifejezések 

értelmezése. 

 

11.3.2. Gépek üzemtana és munkavédelem           72 óra 
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Kézi szabász eszközök fajtái, használatuk. 

Gépi szabászat eszközeinek fajtái, működési elvük. 

Körkéses, kardkéses, álló szabászgép működési elve. 

Gyorsvarrógépek működési elve. 

Szegővarrógép működési elve. 

Varróautomata gépek működési elve. 

Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések működési elveik. 

Gépek biztonságtechnikája. 

Védőeszközök fajtái. 

A munkavédelem célja, területei. 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások. 

Biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírások. 

Rend és tisztaság fontossága a munkaterületen. 

A könnyűipari munkahelyek kialakításának munkavédelmi követelményei. 

Munkabaleset, elsősegélynyújtás.  

A könnyűiparban bevezetett kollektív- és egyéni védőeszközök. 

Tűzvédelmi szabályzat.  

Tűzveszélyes anyagok a könnyűipari üzemekben.  

Teendők vészhelyzetben. 

Elsősegélynyújtás. 

A környezetvédelem alapelvei, eszközei.  

A textiliparban keletkezett melléktermékek, hulladékok tárolása, 

megsemmisítése, a környezetvédelmi szabályok betartásával. 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem 

 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás  x  - 

1.3. megbeszélés   x - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt  x  - 

1.6. házi feladat   x - 
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11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x   - 

2.2. Leírás készítése x   - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x   - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x   - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése   x - 

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról   x - 

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x   - 

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x   - 

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló x   - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

11.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

12. Lakástextília készítés gyakorlat tantárgy           528 óra 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

A lakástextília készítés gyakorlat alkalmain a tanulók elsajátítják az alapvető 

lakástextíliák esztétikus elkészítését, az egyedi megmunkálás, illetve 

sorozatgyártás területén. Javítószolgálati tevékenységgel és a hibatípusok 

javításának lehetőségeivel ismerkednek meg. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és a 

Lakástextil gyártástechnológia elméleti órák szakmai tartalmára épül. 

 

12.3. Témakörök 

 

12.3.1. Lakástextíliák készítés I.         192 óra 

Méret vétel különféle textiltermékek készítéséhez. 

A mért adatok alapján kiválasztja a méretnagyságot a mérettáblázatból. 

Elkészíti és kivágja a szabásmintát. 

Felfektetési rajz készítése. (ÖGY) 

Terítékrajzot készítése. (ÖGY) 

Alkatrészek szabása kézi vagy gépi szabászeszközökkel. (ÖGY) 

Szabászeszközök alkalmazása biztonságos munkavégzésre vonatkozó 

előírások betartásával. (ÖGY) 

Összeállítja a kiszabott alkatrészeket műszaki dokumentáció vagy mintadarab 

alapján. 

Gyorsvarrógépek, szegővarrógépek használata és működtetése. (ÖGY) 

Varróautomata gépek használata és működtetése. (ÖGY) 

Vasalók és vasalóprések, ragasztóprések használata és működtetése. (ÖGY) 

Gépek, berendezések használata a biztonságos munkavégzésre vonatkozó 

előírások betartásával. (ÖGY) 

Munkaterület tisztán tartása. (ÖGY) 

Keletkezett hulladékok tárolása a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. 

(ÖGY) 

 

 

 

12.3.2. Lakástextíliák készítése II.          192 óra 

Ágyneműkészítés: 

Párnahuzat (angolszéllel, franciavarrással, gombolással, kötővel). 
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Paplanhuzat (tükrös elejével, gombolt és más záródással). 

Ágynemű-garnitúrák készítése (felnőtt, gyermek és franciaágyra). 

Asztalnemű készítése. (ÖGY) 

Függönykészítés. (ÖGY) 

Szövetminták egyeztetése. (ÖGY) 

Díszpárna készítése a divatnak megfelelő modern és népművészeti minták. 

Ágytakaró készítés. 

Díszítőelemek felhasználása, folttechnikák. 

Konyhai textília készítése: (ÖGY) 

Asztalterítők (szögletes, kerek, ívelt), tányéralátétek, edényfogó-kesztyű, 

kötények (melles, suszter, cukrász, felszolgáló), háztartási törlők, konyhai 

garnitúrák. 

A termékek és alkatrészek minőségi elkészítéséhez szükséges szakmai 

kidolgozási ismeretek elsajátítása, gyakorlása. (ÖGY)  

 

12.3.3. Javítószolgáltatás            144 óra 

Javíthatóság feltételeinek megállapítása. 

Javítási javaslat tétel a hiba jellegének megfelelően. 

A javításhoz szükséges technológia kiválasztása. 

A szükséges anyagok és gépek kiválasztása. 

Varrás, szakadás, záródások javítása.  

A javítás alapanyagainak, kellékeinek összedolgozhatósági ismerete. 

A javítási műveletek elvégzése. (ÖGY) 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne  

Szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél 

 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x x - 

1.2. elbeszélés   x - 

1.3. megbeszélés  x x - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt  x  - 

1.6. házi feladat x  x - 
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12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.4. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x   - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x   - 

2.2. Leírás készítése x   - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.5. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x   - 

2.6. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x   - 

3. Képi információk körében     

3.1. 
Gyártmányrajz, műveleti rajz 

értelmezése 
x x x Rajzeszközök 

3.2. Szabásminta rajz készítése leírásból x   

Mérő-, jelölő- és 

rajzeszközök 

(mérőszalag, 

grafitceruza, körző, 

vonalzó, sablonok 

stb) 

Kézi ollók (papírvágó 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése x  x - 

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x  x - 

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x   - 

4.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x   - 
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4.5. Utólagos szóbeli beszámoló x   - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x   - 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x   

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x   

Varrodai 

berendezések, gépek, 

eszközök 

6.2. Műveletek gyakorlása x   

Varrodai 

berendezések, gépek, 

eszközök 

6.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
  x - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
  x 

Varrodai 

berendezések, gépek, 

eszközök 

7.2. Feladattal vezetett szerkezetelemzés   x 

Varrodai 

berendezések, gépek, 

eszközök 

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  x 

Varrodai 

berendezések, gépek, 

eszközök 

7.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
  x - 

8. Szolgáltatási tevékenységek körében     

8.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

8.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x   - 

 

12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10120-12 azonosító számú 

 

Női ruhák készítése és értékesítése 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10120-12 azonosító számú, Női ruhák készítése és értékesítése megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10120-12 Női ruhák készítése és 

értékesítése 

Női ruha gyártástechnológia  

Női ruha 

gyártástechnológia 

gyakorlat 

N
ő

i 
ru

h
ák

 m
o

d
el

le
zé

se
 

N
ő

i 
sz

o
k

n
y

a 
g

y
ár
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h
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n
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h
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V
ál
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sm
ű

k
ö
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si

 a
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N
ő
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o

d
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N
ő

i 
sz

o
k

n
y

ák
 k
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N
ő

i 
n

ad
rá

g
o
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 k
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N
ő

i 
b

lú
z

o
k

, r
u

h
ák

, 
m

el
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n
y
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 k

és
zí

té
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N
ő

i 
k

ab
át

o
k

 k
és

zí
té

se
  

FELADATOK 

Elkészíti a női ruhák munkaműveleteit     x   x   x  

Szoknyát készít x       x  x     

Blúzt készít x         x    x  

Nadrágot készít x        x   x   

Mellényt készít x         x    x  

Raglánujjú ruhát készít x         x     x  

Japánujjú ruhát készít x         x     x  

Kosztümkabátot készít x         x      x 

Kabátot készít x         x      x 

Elkészíti a ruhák díszítését            x x x x 

Betartja a munkavédelemre és 

munkabiztonságra vonatkozó 

előírásokat 

       x x x x x 

Rendet és tisztaságot tart a 

munkaterületen 
      x x x x x 

Betartja a környezetvédelmi előírásokat        x x x x x 

Betartja a fogyasztóvédelmi szabályokat            x  x x x x 

Vállalkozást üzemeltet            x          

Konzultál a megrendelővel          x        

Árkalkulációt készít, árat ajánl            x          

Betartja a pénztárkezelés és számlaadás 

kötelezettségének szabályait 
          x  

       

Marketing munkát végez         x          

SZAKMAI ISMERETEK 

Női ruhák munkaműveletei x    x   x   x  
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Női szoknya cikktechnológia x x     x x    

Női blúz cikktechnológia x      x   x  

Női nadrág cikktechnológia x  x    x  x   

Női mellény cikktechnológia x   x   x   x  

Női ruha cikktechnológia x   x   x   x  

Női kosztüm cikktechnológia x    x  x    x 

Női kabát cikktechnológia x    x  x    x 

Vállalkozási ismeretek       x x      

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x      

Rajzi ábrák készítése, értelmezése, rajzi 

eszközök használata 
x x x x x  x x x x x 

Kézi varrás eszközeinek használata        x x x x 

Kézi és gépi szabászati eszközeinek 

használata 
      x x x x x 

Ruhaipari varrógépek, varróautomaták  

ragasztó- és vasalóberendezések 

használata, működtetése  

       x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önállóság       x x x x x 

Megbízhatóság x x x x x x x x x x x 

Kézügyesség x x x x x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság      x x x x x x 

Közérthetőség x x x x x x x x x x x 

Prezentációs készség x x x x x x      

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x x x x x x x x 

Logikus gondolkodás x x x x x x x x x x x 

Következtetési képesség x x x x x x x x x x x 
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13.  Női ruhák készítése tantárgy  244 óra 

 

13.1.  A tantárgy tanításának célja 

Alapvető, egyszerű női felsőruházat szerkesztésének, modellezésének 

elsajátítása, a műszaki dokumentációk értelmezése. A megfelelő kézi- és gépi 

öltések, varrástípusok, alkatrész-technológiák megválasztási szempontjainak 

megismerése és alkalmazása. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Ruhaipari anyag- és áruismeret tantárgy 

Növényi eredetű szálasanyagok feldolgozási, viselési tulajdonságai és 

felhasználásuk 

Állati eredetű szálasanyagok feldolgozási, viselési tulajdonságai és 

felhasználásuk 

Vegyi szálak feldolgozási, viselési tulajdonságai, felhasználásuk 

A szálas anyagok fizikai, kémiai tulajdonságait, és a szálas anyagok 

jellemzőinek hatása a feldolgozhatóságra, a viselési tulajdonságokra 

Ruházati textíliák legismertebb fajtái, alapanyag és technológia szerinti 

csoportosítása 

Szakrajz tantárgy 

Alapszerkesztések 

Modellezés, szabásvonalak kialakításának módszerei, eszközei 

Szakrajz gyakorlat tantárgy 

Szabásminta készítés 

 

13.3. Témakörök 

 

13.3.1. Női ruhák modellezése 54 óra 

Női ruhák modell- és gyártmányrajzai (tankönyvek, divatlapok és szaklapok). 

A szaklapokban és szabásmintákon előforduló idegen nyelvű szakkifejezések 

értelmezése. 

Szakszerű méretvétel lépései. 

Modellezés és modellrajz összefüggései. 

Kényelmi bőségek értelmezése. 

Méretek beazonosítása, mérettáblázatok fajtái. 

Szabásminta másolása, eszközök használata. 

Szoknyaformák szerkesztése különböző testalkatokra (bővülő szoknya 

szerkesztése: kör-, harang-, hatrészes). 

Szoknyák szerkesztése, modellezése: 

szabásvonalakkal (csípővonal feletti, magasított derekú és 

csípőszoknya) 

rakott és hajtásokkal készülő szoknyák szerkesztése, modellezése, 



 

 950 

nadrágszoknya szerkesztése, modellezése 

szoknyabélések szerkesztése. 

Női nadrágok szerkesztése, modellezése: 

él- és bőséghajtásokkal készülő (farmernadrág, bermudanadrág, 

sortnadrág). 

különféle szárú női nadrágok (trapéz, bő, halász). 

Női blúz szerkesztése és modellezése: 

Különféle alkalmai és divatblúzok szerkesztése, modellezése (galléros, 

aszimmetrikus, japán, raglán, denevér). 

Női mellény alapszabásminta szerkesztése, béleletlen és bélelt mellény 

modellezése. 

Női ruha szerkesztése, divatruhák modellezése: 

szabásvonalakkal tagolt 

húzással hajtással  

különféle gallérral és 

ujj megoldással készülő ruhák. 

Kosztümkabát alapszerkesztése, szabásvonallal karcsúsított kosztümkabát 

modellezése alapgallér megoldásokkal. 

Blézer modellezése (egyenes és bővített kosztümkabát modellezése, 

bélésminták szerkesztése). 

Női kabátok alapszerkesztése, divatkabátok modellezése (egyenes vonalú, 

karcsúsított, bő, bevarrott ujjú, raglán ujjú). 

Szabadon választott modellek szerkesztése, egyedi tervezésű szoknyák, ruhák, 

blúzok, blézerek, kabátok modellezése. 

 

13.3.2. Női szoknya gyártástechnológiája 36 óra 

Női szoknya műszaki dokumentációjának készítése. 

Női szoknyák készítésének gyártástechnológiája sorozat és egyedi gyártás 

esetén. 

A varrodai gyártás meghatározása technológiai leírással. 

Különböző női divat szoknyák készítésének műveletei sorrend meghatározása 

gyártmány-, részletrajzokkal és metszetekkel. 

Varrástechnológiai előírások kidolgozása. 

Női szoknyakészítéshez felhasználható alap- és kellékanyagok. 

Női szoknyák gyártásakor alkalmazott gépek, berendezések biztonságos 

ismerete. 

 

13.3.3. Női nadrág gyártástechnológiája 36 óra 

Női nadrág műszaki dokumentációjának készítése. 

Női nadrág készítésének gyártástechnológiája sorozat és egyedi gyártás 

esetén. 

A varrodai gyártás meghatározása technológiai leírással. 
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Női nadrág készítés műveletei sorrendjének meghatározása részletrajzokkal 

és metszetekkel. 

Varrástechnológiai előírások kidolgozása. 

Női nadrágkészítéshez felhasználható alap- és kellékanyagok. 

Női nadrág gyártásakor alkalmazott gépek, berendezések biztonságos 

ismerete. 

 

13.3.4. Női blúz, ruha, mellény gyártástechnológiája 42 óra 

Női blúzok gyártástechnológiája sorozat és egyedi gyártás esetén. 

Különböző gallérok készítése (állógallér, inggallér, bubi gallér, kihajtós gallér, 

sálgallér). 

A női blúzoknál alkalmazott díszítési megoldások. 

Blúz gyártás varrodai műveleteinek meghatározása technológiai leírással. 

Blúz készítés műveletei sorrendjének meghatározása részletrajzokkal és 

metszetekkel. 

Blúz készítéséhez felhasználható alap- és kellékanyagok. 

Blúz készítésének minőségi követelményei. 

Női ruhák rajzi ábráinak értelmezése (modell-, gyártmány-, részlet- és 

metszeti rajzok). 

Női ruhák műszaki dokumentációjának készítése. 

Alkalmazott varrástípusok és méretjellemzői. 

Gyártás során felhasználható alap- és kellékanyagok. 

Női ruhák szabászati feladatai. 

Női ruhák gyártástechnológiája sorozat és egyedi gyártás esetén. 

Női ruhagyártás varrodai műveleteinek meghatározása technológiai leírással. 

Női ruhakészítés műveletei sorrendjének meghatározása részletrajzokkal és 

metszetekkel. 

Női ruhák gyártásakor alkalmazott gépek, berendezések biztonságos ismerete. 

Női ruhák gyártásakor alkalmazott automata gépek, berendezések ismerete. 

Női ruhák díszítési lehetőségei. 

Női ruhák készítésének minőségi követelményei. 

Mellény gyártás varrodai műveleteinek meghatározása technológiai leírással. 

Mellény készítés műveletei sorrendjének meghatározása részletrajzokkal és 

metszetekkel. 

Mellény készítéséhez felhasználható alap- és kellékanyagok. 

Mellény készítésének minőségi követelményei. 

 

13.3.5. Női kabát gyártástechnológiája 60 óra 

Bélelt női kosztümkabát gyártástechnológiája. 

Női kosztümkabát készítés varrodai műveleteinek meghatározása 

technológiai leírással. 

Női kosztümkabát készítés műveletei sorrendjének meghatározása 
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részletrajzokkal és metszetekkel. 

Női kosztümkabát készítésének minőségi követelményei. 

Bélelt női kabát gyártástechnológiája. 

Női kabát készítés varrodai műveleteinek meghatározása technológiai 

leírással. 

Női kabát készítés műveletei sorrendjének meghatározása részletrajzokkal és 

metszetekkel. 

Női kabát készítésének minőségi követelményei. 

 

13.3.6. Vállalkozás működtetési alapismeretek 16 óra 

Árkalkuláció árajánlat készítése. 

Számlázás, a számla alaki és formai követelményei. 

Fogyasztóvédelmi szabályok ismerete. 

Vállalkozásüzemeltetési ismeretek. 

Megrendelővel történő konzultálás.  

Pénztárkezelés és számlaadás kötelezettségének szabályai. 

Marketing alapismeretek. 

Női ruhák értékesítésének lépései. 

Minőségbiztosítási ismeretek. 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x x - 

1.2. elbeszélés   x - 

1.3. megbeszélés  x x - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt  x  - 

1.6. házi feladat x  x - 
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13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (szvk 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szakmai szöveg önálló 

feldolgozása 
X   - 

1.3. Információk önálló rendszerezése X   - 

1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  X - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Részfeladatok, alkatrész-technológia 

gyakorlása 
  X - 

2.2. Tapasztalatok ismertetése szóban   X - 

3. Képi információk körében     

3.1. Gyártmányrajz értelmezése    X - 

3.2. Gyártmányrajz készítése leírásból   X - 

3.3. 
Szabásminták szerkesztése, 

modellezése 
  X 

Mérő- és rajzeszközök 

(grafitceruza, körző, 

vonalzó) 

3.4. 
Női ruhák részlet- és metszeti 

rajzainak értelmezése 
  X - 

3.5. Metszetrajz elemzés, hibakeresés   X - 

3.6. 
Metszetrajz készítése ruhadarabok 

műveleteiről  
  X Rajzeszközök 

4. Komplex információk körében     

4.1. 
Gyártmány műszaki dokumentáció 

készítése, értelmezése. 
  X - 

4.2. 
Részfeladatok, alkatrész technológia 

gyakorlása 
  X - 

4.3. 
Késztermék műveleti sorrendjének 

meghatározása ábrák alapján 
  X - 

5. Üzemeltetési tevékenységek körében     

5.1. 
Gépek, berendezések működéséhez 

szükséges információk értelmezése 
  X - 

5.2. Feladattal vezetett szerkezetelemzés   X - 

 

 

 

13.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

14. Női ruhák készítése gyakorlat tantárgy  516 óra 

  

14.1. A tantárgy tanításának célja 

Egyszerű női felsőruházati termékek önálló modellezésének, valamint a divatnak 

megfelelő esztétikus kivitelezésének elsajátítása egyedi megmunkálással és 

sorozatgyártásban egyaránt. 

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken  

Ruhaipari anyag- és áruismeret tantárgy 

Növényi eredetű szálasanyagok feldolgozási, viselési tulajdonságai és 

felhasználásuk 

Állati eredetű szálasanyagok feldolgozási, viselési tulajdonságai és 

felhasználásuk 

Vegyi szálak feldolgozási, viselési tulajdonságai, felhasználásuk 

A szálas anyagok fizikai, kémiai tulajdonságait, és a szálas anyagok 

jellemzőinek hatása a feldolgozhatóságra, a viselési tulajdonságokra 

Ruházati textíliák legismertebb fajtái, alapanyag és technológia szerinti 

csoportosítása 

Szakrajz tantárgy 

Alapszerkesztések 

Modellezés, szabásvonalak kialakításának módszerei, eszközei 

Szakrajz gyakorlat tantárgy 

Szabásminta készítés 

14.3. Témakörök 

 

14.3.1. Női ruhák modellezése  140 óra 

Méretek beazonosítása, mérettáblázatok fajtái. 

Szabásminta másolása, eszközök használata.  

Szoknyák szerkesztése, modellezése eredeti méretben: 

- szabásvonalakkal (csípővonal feletti, magasított derekú és csípőszoknya) 

- rakott és hajtásokkal készülő szoknyák szerkesztése, modellezése eredeti 

méretben 

- nadrágszoknya szerkesztése, modellezése  

- szoknyabélések szerkesztése . 
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Női nadrágok szerkesztése, modellezése eredeti méretben: 

- él- és bőséghajtásokkal készülő (farmernadrág, bermudanadrág, sortnadrág) 

- különféle szárú női nadrágok (trapéz, bő, halász) 

Női blúz szerkesztése és modellezése eredeti méretben alapmintából. 

Különféle alkalmai és divatblúzok szerkesztése, modellezése eredeti méretben. 

Női mellény modellezése. 

Női ruha szerkesztése, divatruhák modellezése eredeti méretben: 

- szabásvonalakkal tagolt 

- húzással hajtással  

- különféle gallérral és 

- ujj megoldással készülő ruhák. 

Kosztümkabát alapszerkesztése, szabásvonallal karcsúsított kosztümkabát 

modellezése alapgallér megoldásokkal eredeti méretben. 

Blézer modellezése (egyenes és bővített kosztümkabát modellezése, 

bélésminták szerkesztése) eredeti méretben. 

Női kabátok alapszerkesztése, divatkabátok modellezése (egyenes vonalú, 

karcsúsított, bő, bevarrott ujjú, raglán ujjú) eredeti méretben. 

Szabadon választott modellek szerkesztése, egyedi tervezésű szoknyák, ruhák, 

blúzok, blézerek, kabátok modellezése. 

 

14.3.2. Női szoknyák készítése 72 óra 

Rendelés felvétele. 

Anyagkalkuláció készítése a megrendelő számára. 

Fogyasztói panaszok kezelése. 

Szoknyák készítése egyedi és sorozatgyártás technológiájával: (ÖGY) 

- formázóvarrások készítése 

- húzózár bevarrás 

- takart hasíték készítése 

- szabásvonalakkal (csípővonal feletti, magasított derekú és csípőszoknya) 

- rakott és hajtásokkal készülő szoknyák  

- nadrágszoknya  

- szoknyabélések.  

 

14.3.3. Női nadrágok készítése 72 óra 

Női nadrágok készítése egyedi és sorozatgyártás technológiájával: (ÖGY) 

- nadrágzsebek készítése (svédzseb, egy- és kétszegélyes bevágott zsebek)  

- hibalehetőségek és javításuk módja a női nadrág próbáján 

- takart húzózár készítése, varrásba helyezett húzózár készítése 

- övkészítés 

- alja felhajtás (hajtóka) 

- a nadrág vasalási műveletei 

- él- és bőséghajtásokkal készülő (farmernadrág, bermudanadrág, sortnadrág) 
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- különféle szárú női nadrágok (trapéz, bő, halász). 

 

14.3.4. Női blúzok, ruhák, mellények készítése 116 óra 

Női blúz készítése egyedi és sorozatgyártás technológiájával. (ÖGY) 

- szabásvonalakkal tagolt 

- különféle ujj megoldásokkal készülő blúzok 

Női blúzok díszítési megoldásai (húzások, hajtások, fodor, zsabó, zsebek, 

kellékek). 

Különféle alkalmi és divatblúzok készítése (ingblúz, különböző gallér típusok, 

aszimmetrikus) egyedi és sorozatgyártás technológiájával. 

Női ruha készítése egyedi és sorozatgyártás technológiájával. (ÖGY) 

- szabásvonalakkal tagolt 

- különféle ujj megoldásokkal készülő ruhák 

Női béleletlen vagy bélelt mellény készítése. (ÖGY) 

Egyedi és nagyüzemi szabászat feladatai. (ÖGY) 

Terítés módjainak elsajátítása. (ÖGY) 

Szabás kézi és gépi eszközeinek használata, munkavédelmi szabályainak 

betartásával.  

Szabás munkafolyamatának végzése. (ÖGY) 

Szabás minőségi követelményei megismerése. 

Szabás hibáinak javítási lehetőségei. 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása a munkaterületen. 

Varrodai gépek, berendezések biztonságos üzemeltetés. 

Védőeszközök ismerete és használata. 

 

14.3.5. Női kabátok készítése 116 óra 

Kosztümkabát készítése egyedi és sorozatgyártás technológiájával.  

Különféle gallér megoldások készítése. (ÖGY) 

Alkatrész erősítés közbéléssel. (ÖGY) 

Különféle zsebkészítése (szabásvonalba helyezett, egy- és kétszegélyes zsebek, 

zsebfedős zsebek, foltzsebek). (ÖGY) 

Szabásvonal megoldások és kidolgozások. (ÖGY) 

Kabát bélelés. (ÖGY) 

Női divatkabát készítése (egyenes vonalú, karcsúsított, bő, különféle ujj 

megoldással, stb.) egyedi és sorozatgyártás technológiájával. 

 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél 

 

 

14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (szvk 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés    x - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. házi feladat x   - 

 

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése x   - 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   - 

2.3. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése   x - 

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról   x - 

3.3. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
  x - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 
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4.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
  x 

Varrodai 

berendezések, gépek, 

eszközök 

5.2. Műveletek gyakorlása   x 

Varrodai 

berendezések, gépek, 

eszközök 

5.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
  x - 

6. Üzemeltetési tevékenységek körében     

6.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
  x 

Varrodai 

berendezések, gépek, 

eszközök 

6.2. Feladattal vezetett szerkezetelemzés   x  

6.3. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
   

Varrodai 

berendezések, gépek, 

eszközök 

  

14.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat  

 
OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

1/9. évfolyamot követően 70 óra 

2/10. évfolyamot követően 105 óra 

3/11. évfolyamot követően 105 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 

amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 

részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

 

 

 

10115-12 

 Textiltermékek összeállítása  

 

 

 

Textiltermékek készítése gyakorlat 

 

Szabásminta használata 

 

Ruhaipari gépek üzemeltetése 

 

Textiltermék készítése 

 

 

 

10118-12 

Lakástextíliák készítése  

 

 

Lakástextília készítés 

gyakorlat 

Lakástextíliák készítése I. 

 

Lakástextíliák készítése II 

 

Javítószolgáltatás 

 

 

10120-12  

Női ruhák készítése és értékesítése  

 

 

Női ruha gyártástechnológia gyakorlat 

Női szoknyák készítése 

Női nadrágok készítése 

Női blúzok, ruhák, mellények készítése 

Női kabátok készítése 

 

 

 

 

10115-12  Textiltermékek összeállítása 
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 a 9. évfolyamot követően 

 

Textiltermékek készítése gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Szabásminta használata 

Terítékrajz készítése.  

Felfektetési rajz készítése. 

Szabás kézi szerszámokkal.  

A szakiránynak megfelelő szoknya, nadrág, ing, blúz, ruha, mellény 

szabásmintájának kialakítása az alapminták másolásával. 

 

Ruhaipari gépek üzemeltetése 

Kézi varrás- és szabászati eszközök használata.  

Alap- és módosított öltésű varrógépek használata.  

Gyorsvarrógépek, szegővarrógépek használata, működtetése.  

Hurok- és láncöltésű varrógépek biztonságtechnikai berendezései.  

Gépi szabászat eszközeinek használata. 

Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések használata, működtetése. 

 

Textiltermék készítése 

Előkészítő vasalási műveletek (beavató, simító, formázó). 

Gyártásközi vasalási műveletek (varrások szét- és egy oldalra vasalása, élvasalás, 

szárazoló vasalás, hajtások vasalása, formázóvarrás vasalása, paszpolozó 

vasalás). 

Befejező vasalási műveletek (készre-vasalás, fénytelenítő vasalás).  

Ragasztó-bevonatos közbélések kiválasztása, alkalmazása (ragasztás: 

ragasztóporral, fóliával, ráccsal, fátyollal). 

Alkalmazott kézi öltések (ideiglenes, végleges, díszítő, gomblyuk kivarró, gomb- 

és kapocsfelvarró öltések) készítése.  

Egyszerű gépi varrástípusok készítése kiválasztása, alkalmazása a textilruházati 

termék készítése során (összevarrás, széttűzés, fél-francia- és franciavarrás, lapos 

varrás, széltűzés, szegővarrások, sarokvarrás, formázóvarrás, piékészítés, 

ráncolással vagy hajtásokkal készülő díszítő elem felvarrási módjai).  

Kisalkatrészek készítése, alkalmazása (akasztók, övtartók, övek, 

gombolópántok).  

 

 

 

10118-12 Lakástextíliák készítése 
a 9.évfolyamot követően 
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Lakástextília készítés gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Lakástextíliák készítése I.     

Terítékrajzot készítése. 

Alkatrészek szabása kézi vagy gépi szabászeszközökkel.  

Szabászeszközök alkalmazása biztonságos munkavégzésre vonatkozó 

előírások betartásával. 

Gyorsvarrógépek, szegővarrógépek használata és működtetése. 

Varróautomata gépek használata és működtetése.  

Vasalók és vasalóprések, ragasztóprések használata és működtetése. 

Gépek, berendezések használata a biztonságos munkavégzésre vonatkozó 

előírások betartásával.  

Munkaterület tisztán tartása.  

Keletkezett hulladékok tárolása a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.  

 

Lakástextíliák készítése II. 

Ágyneműkészítés: 

Párnahuzat (angolszéllel, franciavarrással, gombolással, kötővel) 

Paplanhuzat (tükrös elejével, gombolt és más záródással) 

Ágynemű-garnitúrák készítése (felnőtt, gyermek és franciaágyra). 

Asztalnemű készítése.  

Függönykészítés.  

Szövetminták egyeztetése. 

Konyhai textília készítése: 

Asztalterítők (szögletes, kerek, ívelt), tányéralátétek, edényfogó-kesztyű, 

kötények (melles, suszter, cukrász, felszolgáló), háztartási törlők,konyhai 

garnitúrák. 

A termékek és alkatrészek minőségi elkészítéséhez szükséges szakmai 

kidolgozási ismeretek elsajátítása, gyakorlása. 

 

Javítószolgáltatás 

A javítási műveletek elvégzése. 

 

 

10120-12 Női ruhák készítése és értékesítése 
a 10.évfolyamot követően 

 

Női ruha gyártástechnológia gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 
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Női szoknyák készítése 

Szoknyák készítése egyedi és sorozatgyártás technológiájával: 

- formázóvarrások készítése 

- húzózár bevarrás 

- takart hasíték készítése 

- szabásvonalakkal (csípővonal feletti, magasított derekú és csípőszoknya) 

- rakott és hajtásokkal készülő szoknyák  

- nadrágszoknya  

- szoknyabélések  

 

Női nadrágok készítése 

Női nadrágok készítése egyedi és sorozatgyártás technológiájával: 

- nadrágzsebek készítése (svédzseb, egy- és kétszegélyes bevágott zsebek)  

- hibalehetőségek és javításuk módja a női nadrág próbáján 

- takart húzózár készítése, varrásba helyezett húzózár készítése 

- övkészítés 

- alja felhajtás (hajtóka) 

- a nadrág vasalási műveletei 

- él- és bőséghajtásokkal készülő (farmernadrág, bermudanadrág, 

sortnadrág) 

- különféle szárú női nadrágok (trapéz, bő, halász) 

 

Női blúzok, ruhák, mellények készítése 

Női blúz készítése egyedi és sorozatgyártás technológiájával.  

- szabásvonalakkal tagolt 

- különféle ujj megoldásokkal készülő blúzok 

Női ruha készítése egyedi és sorozatgyártás technológiájával. 

- szabásvonalakkal tagolt 

- különféle ujj megoldásokkal készülő ruhák 

Női béleletlen vagy bélelt mellény készítése.  

Egyedi és nagyüzemi szabászat feladatai.  

Terítés módjainak elsajátítása.  

Szabás kézi és gépi eszközeinek használata, munkavédelmi szabályainak 

betartásával. 

Szabás munkafolyamatának végzése. 

 

Női kabátok készítése 

Különféle gallér megoldások készítése. 

Alkatrész erősítés közbéléssel.  

Különféle zsebkészítése (szabásvonalba helyezett, egy- és kétszegélyes 

zsebek, zsebfedős zsebek, foltzsebek). 

Szabásvonal megoldások és kidolgozások.  

Kabát bélelés. 
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8. 

 
SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ 

a 

21 622 02 

PARKGONDOZÓ 

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS 

SPECIÁLIS SZAKISKOLÁBAN TÖRTÉNŐ OKTATÁSÁHOZ  

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK (ST) 

SZÁMÁRA 

 

az 54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus szakképesítés kerettanterve alapján 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakmai tantervi adaptáció      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 21 622 02 Parkgondozó részszakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet,  

– a szakképesítések kerettanterveit tartalmazó NGM rendelet 

alapján készült.       

 

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

 

A részszakképesítés azonosító száma: 21 622 02 

 

A részszakképesítés megnevezése: Parkgondozó 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXIV. Kertészet és parképítés 
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Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 20. Mezőgazdaság 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 

megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak:  

 

Kerti szerszámok, eszközök 

Gépszereléshez szükséges szerszámok, gépek és eszközök 

Könnyű gépek (bozótirtó, sövénynyíró) 

Kisgépek (önjáró kaszagép, kerti traktor adapterekkel) 
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Egyéni védőfelszerelés 

Munkabiztonsági berendezések 

Személyes felszerelés: metszőolló, kézi fűrész vagy ágvágó, munkavédelmi 

kesztyű. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

V. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

Módszertani ajánlás a tanulásban akadályozott tanulók szakmai képzéséhez 

A módszertani ajánlás alkalmazható szegregált (speciális szakiskolai), vagy integrált 

(többségi szakképző intézményben vagy csoportban) szervezeti formában, valamint 

speciális elemeinek átvételével a felnőttképzés keretében is. 

 

1. A tanulási akadályozottság jellemzői 

A tanulási akadályozottság a tanulás minden területére kiterjed, hosszan tartó, 

végigkíséri a gyermeket egész iskolai pályafutása alatt. A tanulási képesség fejlődésében 

olyan átfogó zavar következik be, amely jelentősen akadályozza a gyermek tanulását. 

Gyógypedagógiai eszközökkel ezen az állapoton sokat lehet változtatni, és meg lehet 

előzni a tanulási akadályozottság további romlását. A tanulásban akadályozott 

gyermekek gyógypedagógiai segítségnyújtással a többségi iskolát is látogathatják. Ha 

azonban nem kapnak elég segítséget, akkor kudarc-kudarcra halmozódik, egyre jobban 

elfordulnak az iskolától, tanulási kedvük (motivációjuk) és önértékelésük rohamosan 

csökken, és ezzel életesélyeik is romlanak. Megfelelő segítséggel azonban ez elkerülhető 

és hozzá lehet őket segíteni az örömmel és figyelemmel végzett eredményes tanuláshoz. 

A segítség a fiatal egyéni fejlesztését és a tanulási környezet számára megfelelővé 

alakítását egyaránt jelenti. 

Ha ennél pontosabban szeretnénk megfogalmazni a tanulási akadályozottságot, akkor 

az alábbi definícióhoz nyúlhatunk: 

„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az 

idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb 

funkcióképességei, illetve kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási 

nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.” (Mesterházi, 1998, 54.) Tehát az 

idegrendszeri károsodás mellett és helyett ebben a definícióban megjelenik a szociális 

környezet igen erős hatása, amely a későbbi tanulási sikerességet meghatározóan 

befolyásolhatja. 

A tanulási akadályozottság megállapítását a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság szakemberei végzik komplex vizsgálatok alapján. Szakértői 

véleményben rögzítik a fogyatékosság tényét, megjelölve egyúttal a fejlesztés irányait. 

 

A tanulási akadályozottság – ahogy már szó volt róla – elsősorban iskolai tanulási 
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helyzetekben jelentkezik, összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult 

fejlődésével, melynek következményei sok esetben a középiskolás fiatal tanulási 

teljesítményében is megjelennek, ezért az oktatás során még ekkor is figyelemmel kell 

lenni rájuk. A problémák az érzékelés-észlelés (percepció), a kivitelezés-végrehajtás, a 

szocio-emocionális területeken, valamint a kommunikáció terén egyaránt 

jelentkezhetnek. 

A társas kapcsolatokban, a szociális interakciókban jelentkező nehézségek a tanulásban 

akadályozott emberek esetében igen gyakoriak, még akkor is, ha az iskolát befejezve 

sikerül munkát találniuk, családot alapítaniuk. A szociális készségek fejlesztésének a 

hívei szerint a „mentális zavarok egy részét a szociális kompetencia hiánya okozza”. Ha 

ez így van, akkor jelentős eredményeket lehet elérni, ha figyelmünket a szociális 

készségek fejlesztésére fordítjuk, s energiát fektetünk bele mind a tanórákon, mind 

pedig azokon kívül. 

 

2. A szegregált és integrált szervezeti formák 

Szegregált intézményekben tanulnak olyan tanulásban akadályozott diákok, akik 

egyéni szükségleteik miatt nem képesek integrált oktatásban részt venni. Ezekben a 

gyógypedagógiai intézményekben megfelelő végzettségű szakemberek, 

gyógypedagógusok dolgoznak, valamint speciális tantervet alkalmaznak, mindezt 

kislétszámú osztályokban. 

Integráció esetében a tanulásban akadályozott fiatalok és a nem tanulásban 

akadályozott fiatalok együtt vesznek részt a tanítási folyamatban, a szabadidős 

tevékenységekben. A tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai nevelésének 

esetében az integráció feladata, hogy a számukra szükséges pedagógiai 

többletszolgáltatásokat az ép fejlődésű kortárscsoporton belül kapják meg. 

Az integráció feltételei a következők (ezek természetesen a szegregált intézményekben 

is jelen vannak). 

11. Objektív tényezők 

Az objektív tényezők közé tartoznak a tanulásban akadályozott gyermek iskolai 

boldogulását segítő tárgyi feltételek.  

 Az iskolának ki kell dolgoznia egy egységes, minden tanulóra kiterjedő, azonos 

tananyagot közvetítő tantervet, eltérés mindössze a tanulóktól elvárt, az egyéni 

képességekhez illeszkedő követelmények szintjén jelentkezhet. 

 A kisebb osztálylétszámú osztály kialakításakor figyelembe kell venni a fiatal 

tanulási akadályozottságát, így az osztályban 2 főnek számít, mert tanítása több 

figyelmet, megsegítést és speciális bánásmódot igényel. 

12. Szubjektív tényezők  

 A befogadó pedagógus szemlélete, módszerei, segítőkészsége, kreativitása, 

valamint a fogyatékosságról szóló ismeretei.  

 A szülők támogatása, hozzáállása és aktivitása.  

 A gyógypedagógus érzékenysége a probléma, illetve a gyermek iránt, 

felkészültsége, szakmai tudása, személyisége. A szakemberek közti 

kapcsolatrendszerben a leglényegesebb a pedagógus és a gyógypedagógus jó 
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kapcsolata.  

 A társak és a környezet elfogadása. A sikeres integráció, beilleszkedés és elfogadás 

a személyiség szempontjából nézve kétirányú. Múlik azon is, hogy a környezet, az 

osztálytársak mennyire elfogadóak, mennyire hajlandóak a viselkedésükön 

változtatni ahhoz, hogy a fogyatékos gyermeket olyannak fogadják el amilyen, és 

igyekezzenek egyenrangúként kezelni. De múlik a fogyatékos gyermek 

személyiségén is. Minél fiatalabb korban kerül sor az integrációra annál nagyobb 

eséllyel lesz sikeres. 

Az integráció formái lehetnek: 

 Lokális integráció: az integráció legegyszerűbb és viszonylag könnyen 

megvalósítható változata, amikor a sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési 

igényű tanulók között semmilyen kapcsolat nem áll fenn, mindössze az iskola 

épülete közös. A tanulásban akadályozott tanulók külön osztályokban, 

csoportokban tanulnak.  

 Szociális integráció: ebben a formában már tudatosan szervezett az együttnevelés, a 

tanulásban akadályozott fiatalok a foglalkozásokon, a tanórákon kívüli időben 

találkoznak a többségi iskolába járó kortársaikkal.  

 Funkcionális integráció: az integrációnak ezen formája is két szinten valósulhat meg. 

A sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési igényű tanulók csoportja egy 

épületben tanul, külön osztályban, azonban a két párhuzamos osztály órarendjét 

tudatosan úgy szervezik, hogy bizonyos óráik egybeessenek (pl. készségórák, 

bizonyos tanórák). Így a két csoport találkozása tervezett és rendszeres, az együtt 

eltöltött időnek van célja. A teljes integráció az integráció legmagasabb szintje, 

amikor együtt fejlesztik a gyermekeket, a  tanulásban akadályozott gyermek a 

tanítási idő minden percét ép kortársaival tölti el.  

Az integrációnak számos előnye lehet a tanulásban akadályozott fiatalok esetében. 

Kutatások igazolták, hogy fejlesztő környezetet jelent számukra ez a kortárs közösség, 

amely jelentheti azt, hogy tanulnak a többiektől, ingergazdag környezetben vannak, 

több ismerethez hozzájuthatnak, de akár azt is, hogy gyorsabb fejlődés tapasztalható 

náluk. A tanulók személyiségfejlődésében is pozitív változásokat hozhat, például: nő az 

önbizalmuk. Hosszabb távon sikeresebb lehet a társadalmi beilleszkedése azoknak a 

tanulóknak, akik integrált környezetben vettek részt az oktatás-nevelés folyamatában. 

Emellett barátságok alakulhatnak ki, valamint megtanulhatják a segítségkérést, illetve 

annak elfogadását is a fiatalok. 

 

3. Módszertani javaslatok 

A tananyag feldolgozása során alapvető szempontok: 

51. az ismeret sokoldalú szemléltetése, elméleti ismeretek gyakorlati megerősítése, 

52. az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben történő közlése, 

53. az ismeretek többszöri ismétlést, begyakorlást igénylő rögzítése, 

54. az alapvető ismeretek folyamatos felidézése, 

55. a hiányzó vagy nem megfelelő mélységű ismeretek időbeni pótlása, 

56. az egyes tantárgyakban megjelenő azonos ismeretanyag összehangolása, 
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57. lényeges elemek, ok-okozati összefüggések kiemelése, megláttatása, rész-egész 

viszonyának bemutatása, 

58. a tananyag feldolgozása során a vizsgakövetelményekben megfogalmazottakat 

hangsúlyosan kell kezelni. 

A hatékony tantermi gyakorlat érdekében az alábbi tényezőket tekintjük lényegesnek: 

1. Kooperatív tanulás: a kortársakkal való közös munka és a kooperatív tanulás 

hatékonyan fejlesztik a tanulók értelmi és szociális-érzelmi képességeit. A kooperatív 

tanulás minden tanulónak hasznára válik: az a tanuló, aki magyaráz a másiknak, jobban 

és hosszabb időre megjegyzi az információt, az pedig, akinek magyaráznak, az 

ismeretszintjének megfelelőbb információkat kap, hiszen társa felfogási képessége alig 

magasabb, mint az övé. 

2. Együttműködésen alapuló problémamegoldás csökkentheti a zavaró magatartás 

mennyiségét és intenzitását a tanórák alatt. Fontos, hogy az osztály szabályait 

(házirendet) az egész osztály közreműködésével alakítsák ki, és hogy mindig jól látható 

helyen legyen elhelyezve az osztályteremben. 

3. A heterogén csoportalkotás hozzájárulhat a tanulásban akadályozott tanulók és 

többségi társaik között növekvő szakadék csökkentéséhez, valamint elősegítheti a 

diákok és a tanárok pozitív hozzáállását a sajátos nevelési igényű tanulókhoz. A 

tudásszint szerinti csoportosítás a tanulásban akadályozott tanulók 

marginalizációjához vezethet. 

4. A differenciálás létjogosultságát az indokolja, hogy a résztvevők alapvetően 

különböznek egymástól. Nem tarthatók azok a feltételezések, amelyek egy tényezőt 

tesznek felelőssé a gyerekek tanulási folyamatban való részvételének színvonaláért pl.: 

életkor, intelligencia, nyelvi fejlettség, apa foglalkozása stb. Helyette inkább több 

sajátosság együttes hatását kell feltételeznünk. Azt hogy melyek ezek, pontosan nem 

tudjuk. Mégis a következő sajátosságait érdemes a tanulóknak megismerni a 

differenciálás érdekében: továbbhaladáshoz szükséges előzetes, megalapozó tudás; 

aktivizálhatóság; önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség; együttműködési 

képesség színvonala; társas helyzet jellemzői. Mindezeket figyelembe kell vennünk 

annak eldöntésekor, hogy közös tanulási vagy differenciált tanulási feltételeket 

biztosítunk tanulóink számára. A differenciálás módozatai a következő lehetnek:  

 Differenciálás a segítségadásban: ha azonos tananyagot dolgozunk fel a 

tanulásban akadályozott fiatalok több segítséget igényelhetnek pl.: a feladat 

megismétlése a nekik megfelelő nyelvi szinten, a feladat kis lépésekre bontása, 

példa bemutatása, analógiák kihasználása, mintaadás stb. 

 Differenciálás a feladatok szintjén: adhatunk kevesebb feladatot a lassúbb 

munkatempójú fiatalok részére, vagy éppen többet a gyorsabbaknak. 

 Differenciálás a tevékenységek szintjén: használhatnak-e a gyerekek valamilyen 

eszközt vagy nem. Kötött vagy választható-e a tevékenység. A választási 

lehetőség biztosítása fokozhatja a gyerekek motivációját, felelősségérzetüket. 

 Differenciálás a szociális keretek szintjén: a gyerekek tanulhatnak egyedül, 

párban, kiscsoportban (azonos vagy megosztott feladatokon) vagy akár 

rugalmas tanuló csoportokban. 
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 Differenciálás a tanulási stílus szerint: egyesek inkább vizuális típusúak, mások 

auditív vagy motoros beállítottságúak, de előfordulhat ezeknek a kombinációja 

is. Érdemes tájékozódni, hogy adott csoportban melyik dominál és annak 

megfelelően alakítani az ismeretközvetítést.  

 Differenciálás a célok szintjén: mindezek függvényében irreális lehet azonos 

célok kitűzése.  

 Differenciálás az értékelésben: ha a fentieknek megfelelően szervezzük az 

oktatást, akkor a szokásos iskolai értékelési módok (osztályzás, egyszavas 

minősítés) nehézkessé, szinte lehetetlenné válnak. A legalkalmasabb forma a 

leíró, szöveges értékelés lehet, amelynek feltételei is vannak. Az értékelés a 

konkrét teljesítményre vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz. 

Tartalmában komplex, mind pozitív, mind negatív elemek megjelennek. A 

fejlődés előző fokához kell, hogy kapcsolódjék és a perspektíva következő fokát 

jelöli meg. Emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét javaslatokat fogalmaz 

meg, a címzettek számára differenciáltan és érthető módon. 

5. Hatékony tanítás a munka megtervezését és következetes ellenőrzését, a teljesítmény 

mérését, értékelését és a magas követelményeket jelenti. A tanulásban akadályozott 

tanulók tekintetében ez a módszer az egyéni fejlesztési terv segítségével valósítható 

meg. Ennek a pedagógiai tevékenységnek a támogatására hozták létre az „Elektronikus 

Egyéni Fejlesztési Tervet”, az EEFT nevű programot (www.eeft.hu). A kialakított 

struktúra, sok száz oldalas szakmai támogató szöveg, és a tanulók sikereire, erősségeire 

építő egyéni fejlesztést támogató cselekvési tervek hasznos eszközök lehetnek. 

6. Otthonos tanulókörzet rendszere: tanulók a tanítás ideje alatt egy kisszámú teremből 

álló tanulási környezetben maradnak, és mintegy csoportfeladatként csak néhány 

pedagógus biztosítja számukra az oktatást, majdnem minden tantárgy esetében. 

Különösen a tanulásban akadályozott tanulók számára fontos ez, hiszen erősíti bennük 

az érzést, hogy tartoznak valahová. Ez elősegíti az állandó környezet kialakítását, 

valamint a nem tudásszint szerint szervezett oktatás megvalósítását. Magyarországon 

is van erre kezdeményezés, például: Dobbantó program (www.fszk.hu) 

7. Alternatív tanulási stratégiák segíthetnek abban, hogy a diákok hogyan tanuljanak és 

hogyan oldjanak meg problémákat. Soha ne felejtsük le, hogy az, ami a tanulásban 

akadályozott tanulók javára szolgál, az a többségi tanulók számára is hasznos. 

8. Az IKT-s eszközök használata jelentős szerepet kap a habilitációs, rehabilitációs és a 

tanórai célok megvalósításában és feladataiban. Az olyan oktatóprogramok, amelyek 

valamilyen információszerzési lehetőséget adnak – a multimédia segítségével –, nagyon 

alkalmasak arra, hogy a tanulásban akadályozott tanulók számára megkönnyítsék az 

adott tananyag megértését, elsajátítását. A látványos, változatos és érdekes 

oktatóprogramok segítenek a tervezésben, a rigid gondolkodás oldásában az olvasás 

megszerettetésében. A multimédiás elemek (hang, kép, animáció) képesek arra, hogy a 

fiatalok figyelmét hosszabb távon fenntartsák, az új ismeretanyagot megértsék, és az 

IKT-s eszközök segítségével az elsajátított tananyagról játékos formában győződjenek 

meg. 

http://www.fszk.hu/
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10. A befogadó értékelésnek jól körülhatárolható elemei vannak. (1) Azok a módszerek 

és stratégiák, amelyek segítségével világos képet kaphatunk az oktatás folyamatáról, a 

tanuló elért eredményeiről, és amelyek ugyanakkor arról is informálják a pedagógust, 

hogy a jövőben min kell változtatnia egyes tanulók vagy csoportok tanítása során. Ezek 

az elemek egyrészt segítik a reflektálást az adott időszak alatt elvégzett munkára, 

másrészt használható inputokat adnak a következő időszak tervezéséhez, a 

döntéshozatalhoz. (2) A befogadó értékelésben gyűjtött információ értéktöbbletet 

tartalmaz: nem egy adott pillanatról szóló „felvétel”, hanem figyelembe veszi az adott 

oktatási környezetet, beleértve az otthoni vagy egyéb környezeti tényezőket is, 

befolyásolja a gyerekek tanulását és magát a nevelési-oktatási folyamatot is. (3) Szerves 

része azoknak a tényezőknek az értékelése, amelyek hozzájárulnak a befogadás 

megteremtéséhez. (4) Jellemzője a tanuló, a tanárok, osztálytársak, szülők és mások 

bevonása az értékelésbe. (5) Tartalmaz olyan eljárásokat, amelyek más funkciókat is 

betölthetnek. Az iskoláknak aktívan kell támogatniuk az értékelés különféle 

megközelítéseinek kifejlesztését, amelyek egyben tükrözik a tanulók ugyancsak 

különféle tanulási módjait, és amelyek szintén különféle módon teszik lehetővé az 

értékeléshez szükséges tanulási tényanyag összegyűjtését. Ez persze azt feltételezi, 

hogy az iskolán belül a tanárok rugalmasan hozhatnak meg olyan döntéseket, mikor 

értékeljenek, mit értékeljenek és azt is, hogy a tanárok olyan módszerek alkalmazásához 

is hozzájutnak, amelyek egy adott tanuló által kedvelt értékelési eszközök. 

 

4. Befejezés  

A (speciális) szakiskolák feladata a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges 

ismeretek átadása, illetve az, hogy készítsenek fel az Országos Képzési Jegyzékben 

szereplő szakképesítések körében szakmai vizsgára. Emellett biztosítaniuk kell a 

tanulásban akadályozott diákok pályaválasztásának segítését, munkába állásának 

előkészítését, valamint olyan képességek, készségek fejlesztését is, amelyek a tanulók 

későbbi, önálló életvezetésével kapcsolatosak. 
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VI. Speciális szakiskolai óraterv OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

 

A részszakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai:  

 

 

előkészítő 

évfolyam 

heti óraszám 

36 hét 

9. évfolyam 

heti 

óraszám 

 

9. évfolyam 

éves óraszám 

(36 héttel) 

10. évfolyam 

heti óraszám 

 

10. évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 31,5 10,5 378 11,5 402,5 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
0 21 756+70 21 735 

Összesen 31,5 31,5 1134+70 32,5 1137,5 

8-10% szabad sáv 

(közismereti rész) 
3,5 1,5 54 1,5 52.5 

8-10% szabad sáv  

 (szakmai rész) 
0 2 72 2 70 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
35 35 1260+70 36 1260 

 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 1703 óra (756+70+735+72+70) nyári 

összefüggő gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

évfolyamonként szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

10961-12 

Kertészeti 

alapismeretek 

Növénytan 2  

70 

2  

Termesztési 

ismeretek 
1  1  

Termesztési 

ismeretek gyakorlat 
 2  4 

Műszaki 

alapismeretek 
1    

Műszaki 

alapismeretek 

gyakorlat 

 2  2 

10962-12 

Kertészeti 

munkavállalói 

ismeretek 

Munkavállalói 

ismeretek 
1    

11070-12 

Dísznövényismeret 

Növényismeret 1  2  

Növényismeret 

gyakorlat 
 3  4 

11069-12 

Kertfenntartás 

Kertfenntartás 
1    

Kertfenntartás 

gyakorlat 
 4  4 

Kertfenntartás 

műszaki ismeretei  
1    

Kertfenntartás 

műszaki ismeretei 

gyakorlat 

 2  2 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13  5  16  

Összes heti/ögy óraszám 21  70   21 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A kerettanterv-adaptáció szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 

törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati 

képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a részszakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

10961-12 

Kertészeti 

alapismeretek 

Növénytan 72   70  142 

A növények külső, belső 

felépítése 
18     18 

A növények életjelenségei 18     18 

Növényrendszertan 18   36  54 

Környezettan 18   34  52 

Termesztési ismeretek 36   35  71 

A kertészeti termesztés 

tárgyi feltételei 
8     8 

Éghajlattan 8     8 

Talajtan 8     8 

Talajművelés 12     12 

Trágyázás    11  11 

Öntözés    11  11 

Növényvédelem    13  13 

Termesztési ismeretek 

gyakorlat 
 72   140 212 

A kertészeti termesztés 

tárgyi feltételei 
 18   16 34 

Éghajlattan gyakorlatok  12   12 24 

Talajtan gyakorlatok  16   56 72 

Trágyázás gyakorlatok  14   28 42 

Növényvédelem 

gyakorlatok 
 12   28 40 

Műszaki alapismeretek 36     36 

Anyagismeret 4     4 

A műszaki ábrázolás 

alapjai 
4     4 

Gépelemek, szerkezeti 

egységek 
4     4 

Belső égésű motorok 3     3 

Az erőgépek szerkezeti 

felépítése 
3     3 

Villanymotorok 3     3 

A termesztés, 

növényápolás gépei 
15     15 

Műszaki alapismeretek 

gyakorlat 
 72   70 142 

Kéziszerszámok, anyagok 

ismerete 
 9   8 17 
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Gépelemek, szerkezeti 

egységek ismerete 
 7    7 

Motorok szerkezete, 

működtetése 
 6    6 

Erőgépek szerkezete, 

működtetése 
 6    6 

Elektromos berendezések, 

villanymotorok 

működtetése 

 6   6 12 

Erőgépek, munkagépek 

összekapcsolása 
 6   8 14 

A termesztés, 

növényápolás gépeinek 

üzemeltetése 

 32   48 80 

10962-12  

Kertészeti 

munkavállalói 

ismeretek 

Munkavállalói ismeretek 36     36 

Munkavédelmi 

szabályozás és felügyelet 
2     2 

Munkáltatók és 

munkavállalók 

munkavédelmi jogai és 

kötelességei 

3     3 

Balesetek, baleset-

elhárítás 
3     3 

A munkavégzés 

jellegzetességei 
2     2 

Munkaegészségtan 2     2 

Munkalélektan 2     2 

A kertészeti munkavégzés 

biztonságtechnikája 
2     2 

Tűz- és robbanásvédelem 3     3 

Környezetvédelem 7     7 

Természetvédelem 7     7 

Munkajogi alapismeretek 3     3 

11070-12 

Dísznövényismeret 

Növényismeret 36   70  106 

Bevezetés a 

növényismeretbe 
6     6 

Gyomnövények 3     3 

Ivaros úton szaporítható, 

egynyáriak  
3     3 

Ivartalan úton 

szaporítható egynyáriak 
3     3 

Rövid tenyészidejű 

kétnyáriak 
3     3 

Hosszú tenyészidejű 

kétnyáriak 
3     3 

Közepes vízigényű évelők 3     3 

Szárazságtűrő évelők 3     3 

Vízi, vízparti, 

fagyérzékeny évelők 
3     3 
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Hagymás, gumós évelők 3     3 

Árnyéki évelők 3     3 

fűmagkeverékek fajai    6  6 

Lombhullató díszfák    6  6 

Lombhullató díszcserjék    6  6 

Kúszócserjék    6  6 

Lomblevelű örökzöldek    6  6 

Pikkelylevelű örökzöldek    6  6 

Tűlevelű örökzöldek    6  6 

Cserepes 

levéldísznövények 
   14  14 

Virágzó cserepesek    14  14 

Növényismeret gyakorlat  108   140 248 

Gyomnövények  12    12 

Ivaros úton szaporítható, 

egynyáriak felismerése 
 12    12 

Ivartalan úton 

szaporítható egynyáriak 

felismerése 

 12    12 

Rövid tenyészidejű 

kétnyáriak felismerése 
 12    12 

Hosszú tenyészidejű 

kétnyáriak felismerése 
 12    12 

Közepes vízigényű évelők 

felismerése 
 12    12 

Szárazságtűrő évelők 

felismerése 
 12    12 

Vízi, vízparti, 

fagyérzékeny évelők 

felismerése 

 12    12 

Hagymás, gumós évelők 

felismerése 
 12    12 

Árnyéki évelők 

felismerése 
    10 10 

Fűmagkeverékek fajainak 

felismerése 
    10 10 

Lombhullató díszfák 

felismerése 
    10 10 

Lombhullató díszcserjék 

felismerése 
    10 10 

Kúszócserjék felismerése     10 10 

Lomblevelű örökzöldek 

felismerése 
    10 10 

Pikkelylevelű örökzöldek 

felismerése 
    10 10 

Tűlevelű örökzöldek 

felismerése 
    10 10 
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Cserepes 

levéldísznövények 

felismerése 

    28 28 

Virágzó cserepesek 

felismerése 

 

    32 32 

11069-12 

Kertfenntartás 

Kertfenntartás 36     36 

A kertfenntartás 

alapfogalmai 
3     3 

Zöldfelületek 

csoportosítása, 

zöldfelületi rendszerek 

2     2 

Városi zöldfelületek 

jelentősége 
2     2 

Fűfelületek fenntartása 3     3 

Egy- és kétnyári 

virágfelületek fenntartása 
2     2 

Évelő virágfelületek 

fenntartása 
3     3 

Lombhullató díszfák 

fenntartása 
3     3 

Díszcserjék fenntartása 3     3 

Örökzöld dísznövények 

fenntartása 
3     3 

Edényes növények 

fenntartása 
3     3 

Kúszónövények 

fenntartása 
1     1 

Talajtakaró növények 

fenntartása 
2     2 

Rózsafelületek fenntartása 2     2 

Sziklakertek fenntartása 2     2 

Sírkiültetések fenntartása 1     1 

Fűborítású sportpályák 

fenntartása 
1     1 

Kertfenntartás gyakorlat  144   140 284 

Fűfelületek fenntartása  18    18 

Egy- és kétnyári 

virágfelületek fenntartása 
 38    38 

Évelő virágfelületek 

fenntartása 
 38    38 

Lombhullató díszfák 

fenntartása 
 22    22 

Díszcserjék fenntartása  28    28 

Örökzöld dísznövények 

fenntartása 
    16 16 

Edényes növények 

fenntartása 
    32 32 

Kúszónövények 

fenntartása 
    14 14 
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Talajtakaró növények 

fenntartása 
    20 20 

Rózsafelületek fenntartása     18 18 

Sziklakertek fenntartása     18 18 

Sírkiültetések fenntartása     12 12 

fűborítású sportpályák 

fenntartása 
    10 10 

Kertfenntartás műszaki 

ismeretei 
36     36 

Munkavédelem 4     4 

Gépek, kézi eszközök 

karbantartása 
5     5 

Fűnyírók 3     3 

Gépi fűrészek, 

sövénynyírók 
5     5 

Takarító, síkosság-

mentesítő, lombszívó 

gépek 

3     3 

Kerti növényvédő gépek  5     5 

Tápanyag-utánpótlás 

műszaki berendezései a 

kertfenntartásban 

4     4 

Anyagszállítás a 

kertfenntartásban 
3     3 

Egyéb kertfenntartó 

gépek, berendezések 

(idősfa átültető gépek, 

emelőkosaras gépek, …) 

4     4 

Kertfenntartás műszaki 

ismeretei gyakorlat 
 72   70 142 

Munkavédelem  12   10 22 

Gépek, kézi eszközök 

karbantartása 
 18    18 

Fűnyírók üzemeltetése, 

karbantartása 
 14    14 

Gépi fűrészek, 

sövénynyírók 

üzemeltetése, 

karbantartása 

 16    16 

Takarító, síkosság-

mentesítő, lombszívó 

gépek üzemeltetése, 

karbantartása 

 12    12 

Kerti növényvédő gépek 

üzemeltetése, 

karbantartása 

    16 16 
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Tápanyag-utánpótlás 

műszaki berendezéseinek 

üzemeltetése és 

karbantartása 

    16 16 

Anyagszállítás műszaki 

berendezéseinek 

üzemeltetése és 

karbantartása 

    14 14 

Egyéb kertfenntartó 

gépek, berendezések 

üzemeltetése, 

karbantartása 

    14 14 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 288 468  175 560 1491 

Összes éves/ögy óraszám: 756 70 735 1561 

Elméleti óraszámok/aránya 463 / 29,7%  

Gyakorlati óraszámok/aránya 1098 / 70,3%  

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően 

a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes 

óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 

90%-a felosztásra került. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított 

óraszám pedig ajánlás. 
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A 

10961-12 azonosító számú 

 

Kertészeti alapismeretek 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10961-12 azonosító számú, Kertészeti alapismeretek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a 

témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10961-12  

Kertészeti alapismeretek 

Növénytan Termesztési ismeretek 

Termesztési 

ismeretek 

gyakorlat 

Műszaki alapismeretek  
Műszaki alapismeretek 

gyakorlat 
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FELADATOK 

Előkészíti a munkaterületet     X       X           X X       

Kiválasztja, előkészíti a munkájához szükséges 

eszközöket, gépeket, anyagokat 
    X       X           X X       

Talajmunkákat, gyomirtást, talajvédelmi munkát 

végez 
       X              X X X     X X 

Tápanyag-utánpótlást végez         X      X        X      X X 

Öntözést végez          X  X X          X       X 

A fényviszonyokat szabályozza      X      X X          X       X 

A hőmérsékleti viszonyokat szabályozza      X      X X          X       X 

Növényvédelmi feladatot lát el           X     X       X      X X 
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A növényekkel, mint élő anyaggal dolgozik X X X X                   X        

Üzemelteti, használja a munka- és erőgépeket, 

eszközöket, kéziszerszámokat, termesztő 

berendezéseket 

    X       X     X X X X X X X X X X X X X X 

Épületeket, berendezéseket, műtárgyakat, gépeket, 

szerszámokat karbantart 
    X       X           X X      X 

SZAKMAI ISMERETEK 

A növényi szervek külső alaktana (morfológia) X                              

A növényi szervek felépítése, működése 

(anatómia) 
X                              

A növények életjelenségei (fiziológia)  X                             

A növénycsoportok jellemzői   X                            

Növények felhasználási lehetőségei   X                            

A növény és a környezet kapcsolata (ökológia)    X                           

A Föld meteorológiai jellemzői      X                         

Magyarország éghajlati viszonyai      X                         

Meteorológiai műszerek      X                         

A talaj alkotórészei, jellemzői       X                        

Talajtípusok jellemzői       X                        

Öntözés módjai          X                     

Öntözés eszközei, gépei     X     X                     

A talajművelés eljárásai        X                       

A talajművelés eszközei, gépei     X   X                       

A tápanyag-utánpótlás lehetőségei         X                      

Trágyafélék jellemzői (szerves- és műtrágyák)         X                      

A tápanyag-utánpótlás eszközei, gépei     X    X                      

Védekezési eljárások a növényvédelemben           X                    

A fontosabb kórokozók, kártevők, gyomok 

felismerése 
          X                    

A növényvédelem eszközei, gépei     X      X                    

Termesztő berendezések            X                   

A kertészetben előforduló erő- és munkagépek                 X X X X X X X X X X X X X X 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése X X X X X X X X X X X      X X X X X X         

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Szakmai nyelvű beszédkészség X X X X X X X X X X X      X X X X X X         

Elemi számolási készség             X                 X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség                             X X 

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)                             X X 

Testi erő                             X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság            X X X X X        X X X X X X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Körültekintés, elővigyázatosság            x            x x x x x x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés            x x x x x        x x x x x x x 
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22. Növénytan tantárgy                   142 óra 

 

22.1. A tantárgy tanításának célja 

A végzett szakemberek a mindennapi munkájuk során állandó kapcsolatba kerülnek 

az élő növénnyel, illetve annak valamilyen részével, ezért alapvető fontosságú, hogy 

tisztában legyenek a növények külső és belső tulajdonságaival, életfolyamataik 

működésével, a legfontosabb növénycsoportokkal, és a növények és a környezete 

kapcsolatával. 

 

22.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia. 

 

22.3. Témakörök 

 

22.3.1. A növények külső és belső felépítése    18 óra 

 A gyökér, a szár, a levél (fogalma, feladata, típusai, módosulásai) 

A virág, virágzat (fogalma, részei) 

A termés (fogalma, valódi és áltermés) 

A sejt élő részei: citoplazma, színtestek, sejtmag 

A sejt élettelen részei: sejtfal, sejtüreg-sejtnedv, zárványok 

A növényi szövetek: osztódó szövetek (merisztéma, kambium, 

sebkambium); állandósult szövetek (bőrszövet, szállítószövet, különböző 

alapszövetek) 

A növényi szervek működése (gyökér, szár, levél, virág, termés) 

  

22.3.2. A növények életjelenségei     18 óra 

Anyagcsere: asszimiláció (fotoszintézis, kemoszintézis), disszimiláció 

(légzés, erjedés) 

Növekedés (mennyiségi változás) és fejlődés (minőségi változás) 

A virágos növények fejlődési fázisai: mag nyugalmi állapota, csírázás, 

vegetatív fejlődés (gyökér, szár, levél), generatív fejlődés (virág, termés) 

A növények ivaros szaporodása: virágzás, megporzás, kettős 

megtermékenyítés, termésérés 

A növények ivartalan szaporodása: természetes szaporító képletek (inda, 

sarj, fiókhagyma, sarjhagyma, sarjhagymagumó, gumó) 

Kertészeti szaporítási módok 

 Növényi mozgások: passzív, aktív (helyváltoztató, helyzetváltoztató) 

 

22.3.3. Növényrendszertan      54 óra 

A rendszerezés alapjai: mesterséges és természetes rendszer, rendszertani 

kategóriák, faj, fajta fogalma, kettős nevezéktan 

A kertészetben jelentős törzsek, osztályok, családok ismerete: mohák, 
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harasztok, nyitvatermők, zárvatermők 

Fontosabb két- és egyszikű növénycsaládok 

  

22.3.4. Környezettan       52 óra 

A növény és környezete: élő környezeti tényezők (más növények, állatok, 

ember); élettelen környezeti tényezők (levegő, hőmérséklet, fény, víz, 

tápanyag, talaj) 

Környezetvédelem 

 

22.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

22.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

22.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   X  

1.2. elbeszélés   X  

1.3. kiselőadás   X  

1.4. megbeszélés   X  

1.5. szemléltetés   X  

1.6. projekt  X X  

1.7. kooperatív tanulás  X   

1.8. házi feladat X X   

 

 

22.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
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1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   X  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X X   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X X   

1.6. Információk önálló rendszerezése X X   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X X X  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X    

2.2. Tesztfeladat megoldása X    

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X X   

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  X  

 

 

22.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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23. Termesztési ismeretek tantárgy                  71 óra 

 

23.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának a célja, hogy kertészeti termesztés fogalmával, ágazataival 

ismertesse meg a tanulókat. 

Éghajlattani és talajtani ismeretek birtokában alapozza meg a kertészeti ágazatok 

termesztését befolyásoló talajművelési, trágyázási és öntözési eljárások 

megismerését és felhasználhatóságát. Mutasson rá az eredményes termesztéshez 

nélkülözhetetlen növényvédelem és környezetvédelem kapcsolatára. 

 

23.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

23.3. Témakörök 

 

23.3.1. A kertészeti termesztés tárgyi feltételei   8 óra 

A kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezések (üvegházak, 

növényágyak, fóliás berendezések), kiegészítő építmények (tárolók), 

termesztőedények (cserepek, szaporítóládák, -tálcák), kertészeti szerszámok 

(ásó, gereblye, kapa, metszőolló stb.) 

 

23.3.2. Éghajlattan        8 óra 

A növények növekedését befolyásoló éghajlati tényezők 

Általános meteorológiai fogalmak: idő, időjárás, éghajlat, légkör, légköri elemek, 

légkör összetétele, légnyomás, szél, csapadék, léghőmérséklet, talajhőmérséklet, 

páratartalom, napsütés 

Éghajlattani alapismeretek: az éghajlatot befolyásoló tényezők, éghajlatok 

osztályozása, makroklíma, mikroklíma, éghajlatot jellemző főbb értékek 

Magyarország éghajlata, agrometeorológiája 

 

23.3.3. Talajtan        8 óra 

A talaj képződése és fogalma 

A talajok összetétele 

A talajok fontosabb tulajdonságai (kötöttség, kémhatás, szerkezet, víz-, levegő-, 

hőgazdálkodás, tápanyag-gazdálkodás) 

A talajok osztályozása 

A talajtulajdonságok vizsgálata 

Kertészeti földnemek, közegek 

 

 

 

 

23.3.4. Talajművelés       12 óra 
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A talajművelés célja és alapelvei 

Talajművelési eljárások, azok eszközei, gépei: szántás, tárcsázás, kultivátorozás, 

boronálás, simítózás, hengerezés, a talajmaró és a mélylazító használata 

Talajművelési rendszerek kialakítása 

 

23.3.5. Trágyázás        11 óra 

A trágyázás célja 

A trágyafélék csoportosítása: szerves trágyák (istállótrágya fogalma, összetétele, 

kezelése, tárolása, hígtrágya, zöldtrágya, egyéb szerves trágyák), műtrágyák 

(nitrogén-, foszfor-, káliumtartalmú műtrágyák, mikroelem-trágyák jellemzői, 

használatuk lehetőségei és tárolásuk) 

A szervestrágyázás és a műtrágyázás hatásának összefüggései, 

környezetvédelmi vonatkozásai 

 

23.3.6. Öntözés        11 óra 

Az öntözés jelentősége 

Az öntözés célja: vízpótló, kelesztő, frissítő, párásító, nedvességtároló, 

talajátmosó, trágyázó, beiszapoló, színező és fagy elleni öntözés 

Az öntözővíz tulajdonságai: ásványisó-tartalma, keménysége, hőfoka és 

szennyezettsége 

Öntözési módok: felületi, esőszerű, altalaj és csepegtető öntözés 

Az öntözés időpontjának és az öntözővíz mennyiségének meghatározása 

(öntözési norma, idénynorma, öntözési forduló) 

 

23.3.7. Növényvédelem       13 óra 

A növényvédelem jelentősége, tárgya, rövid története, feladata 

Legfontosabb, a növényeket károsító élő szervezetek (vírusok, baktériumok, 

gombák, állati kártevők) életfeltételei, károsításuk megjelenési formái 

A kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényei 

Növényvédő szerek ismerete, felhasználása, tárolása 

A növényvédelem módjai, előrejelzés, megelőzés, védekezés 

A környezetvédelem szerepe a növényvédelemben 

Komplex és integrált növényvédelem 

 

23.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 
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23.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

23.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   X  

1.2. elbeszélés   X  

1.3. kiselőadás   X  

1.4. megbeszélés   X  

1.5. szemléltetés   X  

1.6. projekt  X X  

1.7. kooperatív tanulás  X   

1.8. házi feladat X X   

 

 

23.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   X  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X X   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X X   

1.6. Információk önálló rendszerezése X X   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X X X  
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2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X    

2.2. Tesztfeladat megoldása X    

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X X   

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  X  

 

 

23.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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24. Termesztési ismeretek gyakorlat tantárgy               212 óra 

 

24.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyakorlatokon az eredményes kertészeti termesztéshez szükséges alapismereteket 

sajátítsák el a tanulók. 

A meteorológiai eszközök használata, a talajmintavételi módok és az egyszerű 

talajvizsgálatok, a tápanyag utánpótlásra használt anyagok ismerete elősegíti az 

eredményes gazdálkodást. 

A legfontosabb kultúrnövényeket károsító szervezetek, és azok életfeltételeinek 

ismerete hozzásegít a környezetkímélő növényvédelmi szemlélet elsajátításához. 

 

24.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

24.3. Témakörök 

 

24.3.1. A kertészeti termesztés tárgyi feltételeinek megismerése 

34 óra 

A kertészeti termesztésben előforduló termeszt őberendezések (üvegházak, 

növényágyak, fóliás berendezések), kiegészítő építmények (tárolók), 

termesztőedények (cserepek, szaporítóládák, -tálcák), kertészeti szerszámok 

(ásó, gereblye, kapa, metszőolló stb.) megismerése 

 

24.3.2. Éghajlattani gyakorlatok      24 óra 

A meteorológiai mérőház 

A páratartalom meghatározására alkalmazható mérőeszközök (hajszálas 

nedvességmérő, száraz-nedves hőmérő, polyméter). A léghőmérséklet 

mérésének eszközei (állomási hőmérő, Fuess-féle maximum-minimum hőmérő) 

A csapadékmérés eszközei 

A talajhőmérséklet meghatározásának eszközei (felszíni, mélységi talajhőmérők) 

A szél irányának, erősségének, sebességének mérésére alkalmazható 

mérőeszközök (Wild-féle nyomólapos szélzászló, kézi kanalas 

szélsebességmérő) 

 

24.3.3. Talajtani gyakorlatok      72 óra 

A talaj helyszíni vizsgálata (előzetes tájékozódás, bejárás) 

Talajmintavétel (szelvényminta, átlagminta) 

Talajvédelem – műtrágyázás környezetromboló hatásai 

Szervestrágyázás 

A talaj vízgazdálkodása 

Talajminták előkészítése laboratóriumi vizsgálatra 

Egyszerű talajvizsgálatok (pH-érték, szerkezeti elemek, talajkötöttség, 

mésztartalom) 
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24.3.4. Trágyázási gyakorlatok      42 óra 

Szerves trágyák ismerete (istállótrágya, zöldtrágya, egyéb növényi eredetű 

szerves trágyák, komposzttrágyák) 

Műtrágyák ismerete (egyszerű, összetett, kevert és mikroelem trágyák) 

A műtrágyázás környezetromboló hatásai 

Alapvető trágyázási eljárások 

 

24.3.5. Növényvédelmi gyakorlatok     40 óra 

Legfontosabb kórokozók (vírusok, baktériumok, gombák) és állati kártevők 

kártételének felismerése (kór- és kárképek) 

Kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényeinek felismerése 

Permetlé-összetétel számítás 

A permetlé készítésének szabályai, permetlevek bekeverése (gyakorlatilag nem 

mérgező szerekkel) 

 

24.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

24.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

24.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

magyarázat 

kiselőadás 

megbeszélés 

vita 

szemléltetés 

projekt 

kooperatív tanulás 

szimuláció 

 

24.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 

Információk önálló rendszerezése 

Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 

Tesztfeladat megoldása 

Önálló feladatvégzés 

Szervezési feladatok 

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 

XY rajz értelmezése 
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Utólagos szóbeli beszámoló 

Információk rendszerezése mozaikfeladattal 

Csoportos versenyjáték 

Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 

 

 

24.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

25. Műszaki alapismeretek tantárgy        36 

óra 

 

25.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának feladata általános műszaki ismeretek nyújtása, a 

kertészetben használt erő- és munkagépek, eszközök működési elvének, 

szerkezetének megismertetése. 

 

25.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

25.3. Témakörök  

 

25.3.1. Anyagismeret         4 óra 

A szerkezeti anyagok tulajdonságai, jellemző felhasználási módjuk 

Fémek: vas és ötvözetei, alumínium, réz, horgany, ólom, ón, nikkel, 

forraszanyagok 

Nem fémes anyagok: fa, gumi, üveg 

Műanyagok, tömítő- és szigetelőanyagok, a beton 

Tüzelő- és kenőanyagok, ezek jellemző tulajdonságai, felhasználásuk 

 

25.3.2. A műszaki ábrázolás alapjai       4 óra 

A műszaki rajzok rendszere, szabványok, vonalvastagságok, szövegmező, 

méretarányok 

Alapvető ábrázolási módok, a vetületek, ezek elrendezése 

Alkatrészrajz, összeállítási rajz, metszet 

Méretjelölés, méretháló 

Gépészeti működési vázlat 

Építészeti rajz 
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25.3.3. Gépelemek, szerkezeti egységek      4 óra 

Gépelemek, kötőgépelemek fogalma 

Kötésmódok: oldhatatlan kötések, oldható kötések 

Tengelyek, csapágyak, a csapágyak feladata, fajtái, karbantartása 

Tengelykapcsolók, a tengelykapcsolók típusai, jellemzőik 

Nyomatékátvitel (szíjhajtás, lánchajtás, fogaskerékhajtás) 

Az áttétel 

Mozgást átalakító gépelemek, típusai, jellemzőik 

Szivattyúk: dugattyús, membrán-, centrifugál-, fogaskerék-szivattyú, 

centrifugálszivattyú, csavarlapátos szivattyú 

Hidraulikus munkahengerek 

 

25.3.4. Belsőégésű motorok        3 óra 

A négyütemű Otto-motor szerkezete, működése 

A négyütemű Diesel-motor szerkezete, működése 

A kétütemű motorok 

Az Otto-motor üzemanyag-ellátó rendszerének működése, karbantartása 

Az elemi karburátor működése, a hidegindítás 

A Diesel-motor üzemanyag-ellátó rendszere, ennek karbantartása, a légtelenítés, 

a hidegindítás 

A motorok hűtése, a vízhűtő rendszer működése, karbantartása 

 

25.3.5. Az erőgépek szerkezeti felépítése      3 óra 

Az erőgépek fajtái, általános felépítésük, az erőátvitel egységei (motor, 

tengelykapcsoló, sebességváltó, kiegyenlítőmű, véglehajtás, járókerék) 

A teljesítményleadó-tengely, a függesztőszerkezet, a vonószerkezet 

A járószerkezet és a kormányzás 

A fékszerkezetek feladata, fajtái, működése, karbantartása 

A járművek elektromos berendezései 

Az akkumulátor működése, karbantartása 

Az indítómotor, a generátor, gyújtórendszer, világítóberendezések, ezek 

üzemeltetése, karbantartása 

 

25.3.6. Villanymotorok         3 óra 

A villanymotorok működési elve, szerkezete, fajtái 

A villanymotorok üzemeltetése, biztonságtechnikája 

 

25.3.7. A termesztés, növényápolás gépei    15 óra 

A talajművelő gépek 

Az ekék feladata, fajtái, az ágyeke fő részei, működése, beállítása 

A boronák fajtái, működésük 

A tárcsák, kultivátorok felépítése, működése, beállítása 

A lazítók és a hengerek 
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A talajmarók 

Az ásógép 

Magágykészítők 

Az istállótrágya-szórók felépítése, működése, szabályozása 

A hígtrágya kijuttatása 

A műtrágyaszórók felépítése, működése, szabályozása (szilárd és folyékony 

műtrágyák kijuttatása) 

A növényvédő gépek csoportosítása (permetezők, porozók, nagyüzemi és háti 

permetezők, légi növényvédelem), cseppképzési módok Hidraulikus 

porlasztású gépek, légporlasztásos gépek és szállítólevegős gépek fő részei, 

működése 

Szórószerkezetek, a ködpermetezés gépei 

A porozógépek, csávázók 

Háti permetezők (szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos) 

A permetezőgépek automatikái 

Permetlé összetétel számítása, növényvédelmi gépek beállítása 

Az üzemeltetés, karbantartás, környezetvédelem feladatai 

A szállítás, rakodás gépei 

Biztonsági előírások a szállítás, rakodás gépeire 

Az öntözési módok (felületi, esőztető, mikro-, csepegtető öntözés), az 

öntözőberendezések fő egységei stabil, félstabil öntözőtelep és eszközeik 

Tápanyag - utánpótlás öntözéssel, mikroöntözés 

 

25.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

25.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

25.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   X  

1.2. elbeszélés   X  

1.3. kiselőadás   X  

1.4. megbeszélés   X  

1.5. szemléltetés   X  

1.6. projekt  X X  
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1.7. kooperatív tanulás  X   

1.8. házi feladat X X   

 

25.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   X  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X X   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X X   

1.6. Információk önálló rendszerezése X X   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X X X  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X    

2.2. Tesztfeladat megoldása X    

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X X   

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  X  

 

 

25.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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26. Műszaki alapismeretek gyakorlat tantárgy              142 óra 

 

26.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyakorlatok során fel kell készíteni a tanulókat a kertészetben alkalmazott 

kéziszerszámok, eszközök készségszintű használatára, a gépek, berendezések 

szakszerű üzemeltetésére. 

Legyenek képesek elvégezni az egyszerűbb javításokat, az eszközök, berendezések, 

gépek karbantartását. Meg kell tanulniuk a munkavédelmi, tűzvédelmi, 

környezetvédelmi és higiéniai előírásoknak megfelelően, a veszélyeket elhárító 

módon dolgozni. 

 

26.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

26.3. Témakörök 

 

26.3.1. Kéziszerszámok, anyagok ismerete, használata  17 óra 

A műhely kéziszerszámainak megismertetése, a használat gyakorlása 

A gépek anyagai, ezek megmunkálhatósága 

Kötésmódok (oldható, nemoldható) 

Kertészeti szerszámok élezése, nyelezése, karbantartása 

 

26.3.2. Gépelemek, szerkezeti egységek ismerete   7 óra 

A legfontosabb gépépítő egységek megismertetése (tengelyek, csapágyak, 

tengelykapcsolók, szivattyúk, hidraulikus munkahengerek), működésük, 

karbantartásuk, jellegzetes meghibásodásuk 

 

26.3.3. Motorok szerkezete, működtetése    6 óra 

Az Otto-motorok, Diesel-motorok szerkezete, működése 

Az üzemanyag-ellátó rendszerek, a kenési rendszer és a hűtési rendszer, 

valamint a levegőszűrő fő részei, működése 

Hidegindítások, indítások gyakorlása 

A kétütemű és a négyütemű motorok összehasonlítása 

Üzemanyagok, kenőanyagok 

 

26.3.4. Erőgépek szerkezete, működtetése    6 óra 

Az erőgépek szerkezeti egységei, ezek megnevezése, funkciója, elhelyezkedése a 

járművön 

Az erőátvitel egységei 

A kormányzás, a járószerkezet, a fékek, a 3 pont felfüggesztés 

Az erőgép indításának, leállításának, vezetésének gyakorlása 
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26.3.5. Elektromos berendezések, villanymotorok működtetése 12 óra 

A járművillamossági berendezések elhelyezkedése a járművön, feladatuk, 

működésük, karbantartásuk (akkumulátor, generátor, indítómotor, világítás, 

biztosítékok) 

Váltóáramú motorok indítása, üzemeltetése 

 

26.3.6. Erőgépek, munkagépek összekapcsolása   14 óra 

A 3 pont felfüggesztés, ennek állítási lehetőségei 

A vonóhorog, a teljesítmény-leadó tengely, a hidraulikus és elektromos 

csatlakoztatás 

A traktor és pótkocsi, a traktor és meghajtott munkagép összekapcsolása, 

szétkapcsolása 

A csatlakoztatás biztonságtechnikája, járműszerelvény vezetése 

Motoros kisgépek kezelése 

 

26.3.7. A termesztés, növényápolás gépeinek üzemeltetése  80 óra 

A talajművelő gépek szerkezetének, működésének áttekintése, a 

csatlakoztatások, beállítások, az üzemeltetés és a karbantartás gyakorlása a 

rendelkezésre álló eszközökkel (ágyeke, tárcsa, kultivátor, talajmaró, boronák, 

lazítók, hengerek, rotációs kapák) 

Az istállótrágya-szórók és műtrágyaszórók szerkezeti részei, csatlakoztatásuk az 

erőgéphez, beállításuk, üzemeltetésük, karbantartásuk gyakorlása 

A vontatott és háti permetezők szerkezetének, működésének bemutatása, 

üzemeltetése, szabályozása, karbantartása 

Vontatott gépeknél: hidraulikus porlasztású légporlasztásos és szállítólevegős 

permetezők 

Vontatott porozó 

Háti permetezőnél: szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos motoros 

Szórófejek, cseppnagyság jelentősége 

Környezetvédelmi, karbantartási feladatok 

Permetlé összetétel számítás 

Permetezőgépek automatikái 

A traktoros pótkocsik felépítése, a csatlakoztatás, vontatás gyakorlása 

A billenthető pótkocsik üzemeltetése 

Traktoros és önjáró homlokrakodók 

Kerti traktor és pótkocsi összekapcsolása 

Karbantartási teendők, munkabiztonsági követelmények 

Elektromos és gázüzemű rakodók 

Az esőztető és csepegtető öntözés berendezéseinek főbb egységei (szivattyúk, 

vezetékek, szórófejek, csepegtető testek, zárószerkezetek) 

Kézi áttelepítésű vagy mobil berendezés összeszerelése, szétszerelése, 

üzemeltetése, karbantartása 

Öntözési automatika 
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A kertészetben leggyakrabban használatos kisgépek (fűnyírók, komposztálók, 

láncfűrészek stb.) üzemeltetése, karbantartása, kisebb javítása 

 

26.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

26.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

26.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

magyarázat 

kiselőadás 

megbeszélés/vita 

szemléltetés 

projekt 

kooperatív tanulás 

szimuláció 

 

26.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 

Információk önálló rendszerezése 

Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 

Tesztfeladat megoldása 

Önálló feladatvégzés 

Szervezési feladatok 

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 

XY rajz értelmezése 

Utólagos szóbeli beszámoló 

Információk rendszerezése mozaikfeladattal 

Csoportos versenyjáték 

Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 

 

26.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

10962-12 azonosító számú 

 

Kertészeti munkavállalói ismeretek 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10962-12 azonosító számú, Kertészeti munkavállalói ismeretek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10962-12  

Kertészeti munkavállalói ismeretek 
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FELADATOK 

Munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, 

biztonságtechnikai, higiéniai és minőségbiztosítási 

jogszabályokat, hatósági előírásokat betart, betartat 

x x x x x x x x    

Környezetvédelmi jogszabályokat, hatósági előírásokat 

betart, betartat 
        x x  

Gondoskodik az áru- és vagyonvédelemről     x  x     

A munkaviszony megkezdésére, folytatására, 

megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó szabályokat, 

előírásokat betart, betartat 

          x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Baleset-, munka-, tűzvédelmi szabályok, higiéniai 

előírások 
x x x x x x x x    

Környezetvédelmi szabályok     x    x   

Természetvédelem (védett növények)          x  

Az áru- és vagyonvédelmi berendezések fajtái     x    x   
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Az áru- és vagyonvédelmi berendezések használata     x   x    

Munkajogi fogalmak  x         x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x x x x x x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x x x x x x x x x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x x x x x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   x    x x x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság   x    x x    

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x x x x x x x x x x 

Körültekintés, elővigyázatosság            
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27. Munkavállalói ismeretek tantárgy                36 óra 

 

27.1. A tantárgy tanításának célja 

Olyan komplex ismeretanyag biztosítása, amely a kertészet bármely területén 

lehetővé teszi a munkavédelmi, tűzvédelmi, ergonómiai és környezetvédelmi 

szempontoknak megfelelő munkavégzést.  

Adjon megfelelő biztonságot a balesetek és betegségek megelőzésében; a 

balesetekkel kapcsolatos operatív és adminisztratív teendők végzésében, valamint 

tudatosítsa a tűzvédelmi teendőket. 

A tanulók ismerjék meg a legalapvetőbb munkajogi fogalmakat. 

 

27.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Témakör 
Kapcsolódó szakmai tartalom 

(a tantárgy és a témakör megnevezése) 

A kertészeti munkavégzés 

biztonságtechnikája 

Műszaki alapismeretek: A termesztés, 

növényápolás gépei 

 

Termesztési ismeretek: Talajművelés, Trágyázás, 

Öntözés, Növényvédelem 

 

Környezetvédelem Termesztési ismeretek: Éghajlattan, Talajtan 

Természetvédelem 

Gyógynövénytermesztés: Nyugalmi időszakban 

gyűjtendő gyógynövények, Tavasszal gyűjtendő 

gyógynövények, Nyáron gyűjtendő 

gyógynövények, Nyár végén, ősszel gyűjtendő 

gyógynövények 

 

Termesztési ismeretek: Környezet- és 

természetvédelmi előírások 

 

27.3. Témakörök 

 

27.3.1. Munkavédelmi szabályozás és felügyelet    2 óra 

A munkavédelem fogalma és feladatai 

Munkakörülmények, veszély, veszélyeztetettség, alkalmasság, 

munkabiztonság, biztonsági eszközrendszer, védőeszközök, 

biztonságtechnika fogalma, feladata 

A munkavédelmi törvény, jogszabályok 

Biztonsági szabályzatok 

A munkavédelem helyi szabályai 

Gépkönyv, használati és kezelési utasítás 

Technológiai dokumentáció, leírás, utasítás 

Műveleti - munkahelyi utasítás 

Szabványok a munkavédelemben 

A szabvány fogalma, fajtái, formai és tartalmi követelményei 
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Szabványok alkalmazása 

A munkavédelem szervezetei 

Irányítás, felügyelet (általános és szakfelügyeletek), társadalmi szervezetek, 

munkahelyi szervek 

  

27.3.2. Munkáltatók és munkavállalók munkavédelmi jogai és kötelességei

         3 óra 

A vezető, munkahelyi vezető, szervezeti egységek vezetőinek 

munkavédelmi feladatai 

A munkavállalók munkavédelmi feladatai 

 

27.3.3. Balesetek, baleset-elhárítás      3 óra 

Baleset, munkabaleset, foglalkozási betegség fogalma 

A balesetek bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása 

A balesetek típusai, jellegzetes okai 

Megbetegedések bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása 

Baleseti ellátás, rehabilitáció 

A munkaeszközökre vonatkozó általános követelmények 

Munkahelyi magatartás 

Biztonsági berendezések, védőburkolatok 

Biztonsági szín- és alakjelek 

Rendszeres ellenőrzés, karbantartás 

Anyagmozgatás általános szabályai 

Anyagtárolás általános szabályai 

Tartályokban, aknákban, magasban végzett munkák általános szabályai 

Az elsősegélynyújtó alapvető feladatai, az első ellátás nyújtása, a veszélyes 

behatás megszakítása, a sérült biztonságba helyezése 

Sérülések csoportosítása, ellátásuk 

A légzés és vérkeringés fenntartása 

Gondoskodás az orvosi ellátásról 

Az elsősegélynyújtás eszközei 

  

27.3.4. A munkavégzés jellegzetességei     2 óra 

A munkák csoportosítása 

Az ember energiaszükséglete 

A fizikai munka energiaszükséglete 

Alap, munka- és szabadidős tevékenységi energia 

A dinamikus és statikus munka jellemzése 

Az idegi és szellemi munka energiaszükséglete 

A szervezet alkalmazkodása a terheléshez 

A fáradás fizikai és pszichikai módjai 

A munka minőségét befolyásoló tényezők (a munkateljesítmény időbeni 

alakulása, életkor, monotonitás, a munka szervezettsége) 
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Munkaidő-pihenőidő összhangja 

  

27.3.5. Munkaegészségtan       2 óra 

Fogalmak és feladatok az általános és részletes munkaegészségtannal 

kapcsolatban, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat 

Az üzemek, munkahelyek telepítésének, elrendezésének, berendezésének 

általános követelményei 

Telepítés, elrendezés (tájolás), domborzati viszonyok, talajviszonyok, 

közművesítés, úthálózat, uralkodó szélirány, tömbös és pavilonos rendszer 

Munkahelyi klíma, hőmérséklet, nedvességtartalom, légsebesség, 

légszennyezettség 

Légzésvédők fajtái és használata 

Munkahelyek világítása, természetes és mesterséges világítás Színdinamikai 

kérdések, a munkahely színezésének élettani, lélektani hatása a 

munkateljesítményre 

Üzemi létesítmények, egészségügyi és szociális létesítmények hatása, 

következményei 

Zaj- és rezgéshatás 

Mérgezések, fertőzések 

A foglalkozási betegségek megelőzésének módszerei 

Alkalmassági vizsgálat, (előzetes, időszakos) 

Egészségügyi könyv 

Nők és fiatalkorúak védelme 

Védőeszközök, védőital 

Az ergonómia fogalma és feladata, az ember és a gépkialakítás kapcsolatának 

jelentősége a hatékony és az egészséges munkavégzés szempontjából 

  

27.3.6. Munkalélektan        2 óra 

A munkalélektan fogalma és feladata, alapfogalmak 

Munkabiztonság pszichikai háttere 

Személyiség, magatartás, intelligencia, rátermettség, tehetség, érdeklődés, 

alkalmazkodás, képesség (értelmi és manuális), jártasság, készség 

A pszichikai tényezők befolyásoló szerepe, a balesetek keletkezésének 

pszichikai okai 

A munkát végző közösség és a biztonságos munkavégzés 

Az alkoholos és egyéb befolyásoltság 

  

27.3.7. A kertészeti munkavégzés biztonságtechnikája   2 óra 

Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, munkavégzés általános szabályai 

A villamos áram élettani hatása, villamos berendezések üzemeltetésének 

általános szabályai, szabad vezeték közelében végzett munkák 

Villámvédelem, villámhárító berendezések 

A kertészeti termesztés, parképítés technológiai munkáinak biztonsági 
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szabályai 

Szabadföldi kézi és gépi munkák biztonságtechnikája, biztonságos 

eszközhasználat 

Munkagépek felszerelése, használata 

Kézi munkák során használandó védőfelszerelések 

Erőgépek, munkagépek biztonságos üzemeltetésének szabályai, üzembe 

helyezési eljárás jelentősége 

Növényvédő szerek vásárlásának, használatának személyi feltételei 

Az előkészítés (bekeverés), kijuttatás, és tárolás általános biztonságtechnikai 

előírásai, környezetvédelmi vonatkozásai 

A szabadföldi és zárttéri növényvédelem biztonságtechnikai szabályai, 

környezetvédelmi vonatkozásai 

A szermaradványok, csomagolóanyagok kezelése 

Védőfelszerelések használata, azok karbantartása, elsősegélynyújtás 

növényvédőszer-mérgezéskor 

Áru- és vagyonvédelem 

  

27.3.8. Tűz- és robbanásvédelem      3 óra 

Tűz- és robbanásvédelmi alapfogalmak 

Tűzveszélyességi osztályok 

Éghetőség, tűzállóság 

Tűzvédelmi jogszabályok, irányító szervek, tűzoltóságok 

Az üzemi tűzvédelmi feladatok, tűzvédelmi oktatás, tűzriadó-terv 

Gépek és létesítmények tűzbiztonsági szabályai 

Gépszínek, gépek (erő- és munkagépek) üzemeltetése 

Tűzoltó anyagok: oltóporok, víz, oltóhabok, oltógázok (szén-dioxid) 

Tűzoltó eszközök és készülékek 

Gázpalackok, gázkészülékek kezelésének biztonsági szabályai 

  

27.3.9. Környezetvédelem       7 óra 

A környezetvédelem fogalma és feladatai 

A környezetvédelem jogi szabályozása, szervezetek 

A különböző környezet- és természetvédelmi (a veszélyes hulladékokról, az 

erdőkről, a vadakról stb.) szóló törvények 

A minisztérium és a hatóságok 

Környezetvédelmi feladatok 

A talajvédelem: sík és dombvidéki 

Talajerózió, defláció 

A talajok szennyeződése, az öntözés, műtrágyázás, vegyszeres 

növényvédelem hatása 

A víz védelme 

A víz szennyeződésének forrásai, megelőzés lehetőségei, víztisztítási 

lehetőségek 
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Tisztított szennyvíz elhelyezése 

A levegő tisztaságának védelme 

A levegő szennyezettsége, a légszennyezés folyamata, a levegőtisztaság 

megóvásának lehetőségei 

Az erdők és a vadak védelme 

Hulladékok, a hulladék fogalma, csoportosításuk, a hulladékok 

ártalmatlanításának, újrahasznosításának eljárásai 

A veszélyes hulladékok és ártalmatlanításuk 

Környezetvédelmi károk és bírságolás 

 

27.3.10. Természetvédelem       7 óra 

A természetvédelem feladata, jelentősége, elvárások az Európai Unióban 

Védett növények fogalma, a legfontosabb védett növényfajok 

A kertész lehetőségei a környezetvédelem területén 

Talajvédelem jelentősége a kertészeti termesztés során 

Talajművelés, talajfertőtlenítés, speciális tápközegek használata 

  

27.3.11. Munkajogi alapismeretek     

 3 óra 

Munkajogi fogalmak 

Munkaviszony megszűnése és megszüntetése, munkaidő, pihenőidő, munka 

díjazása 

Az Európai Unió vonatkozó jogszabályai 

 

27.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

27.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

27.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   X  

1.2. elbeszélés   X  

1.3. kiselőadás   X  

1.4. megbeszélés   X  

1.5. szemléltetés   X  
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1.6. projekt  X X  

1.7. kooperatív tanulás  X   

1.8. házi feladat X X   

 

27.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   X  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X X   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X X   

1.6. Információk önálló rendszerezése X X   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X X X  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X    

2.2. Tesztfeladat megoldása X    

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X X   

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  X  

 

 

27.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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11070-12 azonosító számú 

 

Dísznövényismeret 

megnevezésű 
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tantárgyai, témakörei 
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A 11070-12 azonosító számú Dísznövényismeret megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

11070-12  

Dísznövény-ismeret  

Növényismeret 
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FELADATOK 

Egy-, kétnyári dísznövényeket felismer és megnevez 

 

 

 

 

 

x 

 

x

X

X 

 

x 

X

X 

x               

Évelő dísznövényeket felismer és megnevez 

 

      x x x x x x         

Lombhullató dísznövényeket felismer és megnevez 

 

            x x x      

Örökzöld dísznövényeket felismer és megnevez 

 

               x x x   

Cserepes, edényes dísznövényeket felismer és 

megnevez 

 

                  x x

x SZAKMAI ISMERETEK 

Egy-, kétnyári dísznövények jellemzői 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Évelő dísznövények jellemzői 

 

x x     x x x x x x         

Lombhullató dísznövények jellemzői 

 

x x           x x x      

Örökzöld dísznövények jellemzői 

 

x x              x x x   

Cserepes, edényes dísznövények jellemzői 

 

x x                 x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
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Olvasott szakmai szöveg megértése 

 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 

 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Információforrások kezelése 

 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Mennyiségérzék 

 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Szorgalom, igyekezet 

 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

                     

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

 Nyelvhelyesség 

 

 

 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) 

 

 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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28. Növényismeret tantárgy               106 óra 

 

28.1. A tantárgy tanításának célja 

A tananyag elsajátítása során a tanulók megismerkednek a magyarországi 

viszonyok között jelentős, kertépítészetileg fontos növényfajokkal és fajtákkal. 

Minden növénynél részletesen megismerik a növény  

nevét, 

származási helyét, 

kertépítészeti jelentőségét, 

leírását,  

fajtáit, 

igényeit, 

felhasználását, 

esetleges kórokozóit, kártevőit. 

 

28.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia (növénytan). 

 

28.3. Témakörök 

 

28.3.1. Bevezetés a növényismeretbe     6 óra 

kettős nevezéktan (binomenális nomenklatúra) 

faj feletti rendszertani egységek 

faj alatti és természetes és mesterséges rendszertani egységek 

a fajták elnevezésének szabályai 

növények származása – a növényföldrajz alapjai 

a dísznövények csoportosítása 

 

28.3.2. Gyomnövények       3 óra 

gyomnövény fogalma, a fajok csoportosítása 

gyomnövények jelentősége 

a legfontosabb fajok és életformájuk 

 

28.3.3. Ivaros úton szaporítható egynyáriak     3 óra 

a legfontosabb magról szaporítható egynyári dísznövények csoportosítása 

a legfontosabb magról szaporítható egynyári dísznövények részletes 

megismerése, jellemzőik, különös tekintettel felhasználásukra 

 

28.3.4. Ivartalan úton szaporítható egynyáriak   3 óra 

a legfontosabb ivartalan úton szaporítható egynyári dísznövények 

csoportosítása 

a legfontosabb ivartalan úton szaporítható egynyári dísznövények részletes 

megismerése, jellemzőik, különös tekintettel felhasználásukra 
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28.3.5. Rövid tenyészidejű kétnyáriak     3 óra 

a legfontosabb rövid tenyészidejű, kétnyári dísznövények jelentősége 

a legfontosabb rövid tenyészidejű, kétnyári dísznövények részletes 

megismerése, jellemzőik, különös tekintettel felhasználásukra 

 

28.3.6. Hosszú tenyészidejű kétnyáriak     3 óra 

a legfontosabb hosszú tenyészidejű, kétnyári dísznövények jelentősége 

a legfontosabb hosszú tenyészidejű, kétnyári dísznövények részletes 

megismerése, jellemzőik, különös tekintettel felhasználásukra 

 

28.3.7. Közepes vízigényű évelők     3 óra 

a legfontosabb közepes vízigényű évelő dísznövények csoportosítása, 

jelentőségük 

a legfontosabb közepes vízigényű dísznövények részletes megismerése, 

jellemzőik, különös tekintettel felhasználásukra 

 

28.3.8. Szárazságtűrő évelők      3 óra 

a legfontosabb szárazságtűrő évelő dísznövények csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb szárazságtűrő dísznövények részletes megismerése, jellemzőik, 

különös tekintettel felhasználásukra 

 

28.3.9. Vízi, vízparti, fagyérzékeny évelők    3 óra 

a legfontosabb vízi, vízparti és fagyérzékeny évelő dísznövények 

csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb vízi, vízparti és fagyérzékeny dísznövények részletes 

megismerése, jellemzőik, különös tekintettel felhasználásukra 

 

28.3.10. Hagymás, gumós évelők      3 óra 

a legfontosabb hagymás, gumós évelő dísznövények csoportosítása, 

jelentőségük 

a legfontosabb hagymás, gumós dísznövények részletes megismerése, 

jellemzőik, különös tekintettel felhasználásukra 

 

28.3.11. Árnyéki évelők       3 óra 

a legfontosabb árnyéki évelő dísznövények csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb árnyéki dísznövények részletes megismerése, jellemzőik, 

különös tekintettel felhasználásukra 

 

28.3.12. Fűmagkeverékek fajai      6 óra 

a fűmagkeverékeket alkotó legfontosabb fűfajok csoportosítása  

a legfontosabb fűfajok és fajták részletes megismerése, jellemzőik, különös 

tekintettel felhasználásukra 
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28.3.13. Lombhullató díszfák      6 óra 

a legfontosabb lombhullató díszfák csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb lombhullató díszfák részletes megismerése, jellemzőik, különös 

tekintettel felhasználásukra 

 

28.3.14. Lombhullató díszcserjék      6 óra 

a legfontosabb lombhullató díszcserjék csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb lombhullató díszcserjék részletes megismerése, jellemzőik, 

különös tekintettel felhasználásukra 

 

28.3.15. Kúszócserjék       6 óra 

a legfontosabb kúszócserjék csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb kúszócserjék részletes megismerése, jellemzőik, különös 

tekintettel felhasználásukra 

 

28.3.16. Lomblevelű örökzöldek      6 óra 

a legfontosabb lomblevelű örökzöldek csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb lomblevelű örökzöldek részletes megismerése, jellemzőik, 

különös tekintettel felhasználásukra 

 

28.3.17. Pikkelylevelű örökzöldek      6 óra 

a legfontosabb pikkelylevelű örökzöldek csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb pikkelylevelű örökzöldek részletes megismerése, jellemzőik, 

különös tekintettel felhasználásukra 

 

28.3.18. Tűlevelű örökzöldek       6 óra 

a legfontosabb tűlevelű örökzöldek csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb tűlevelű örökzöldek részletes megismerése, jellemzőik, különös 

tekintettel felhasználásukra 

 

28.3.19. Cserepes levéldísznövények              14 óra 

a legfontosabb cserepes levéldísznövények csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb cserepes levéldísznövények részletes megismerése, jellemzőik, 

különös tekintettel felhasználásukra 

 

28.3.20. Virágzó cserepes dísznövények               14 óra 

a legfontosabb virágzó cserepes dísznövények csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb virágzó cserepes dísznövények részletes megismerése, 

jellemzőik, különös tekintettel felhasználásukra 

 

28.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy tankert és/vagy növényház 
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28.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

28.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

magyarázat 

elbeszélés 

kiselőadás 

megbeszélés/vita 

szemléltetés 

projekt 

házi feladat 

kooperatív tanulás 

szimuláció 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat X X  Kerti szerszámok, eszközök 

Gépszereléshez szükséges 

szerszámok, gépek és 

eszközök 

Könnyű gépek (bozótirtó, 

sövénynyíró) 

Kisgépek (önjáró kaszagép, 

kerti traktor adapterekkel) 

Egyéni védőfelszerelés 

Személyes felszerelés: 

metszőolló, kézi fűrész vagy 

ágvágó, Munkabiztonsági 

berendezések, munkavédelmi 

kesztyű. 

1.2. megbeszélés X X  

1.3. szemléltetés X X  

1.4. bemutatás X X  

1.5. gyakorlás X X  

 

 

 

28.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Olvasott szöveg önálló feldolgozása 

Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 

Információk önálló rendszerezése 

Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 
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Tesztfeladat megoldása 

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 

XY rajz értelmezése 

Utólagos szóbeli beszámoló 

Információk rendszerezése mozaikfeladattal 

Csoportos versenyjáték 

Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 

1.1.1.  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X X  

Kerti szerszámok, 

eszközök 

Gépszereléshez 

szükséges 

szerszámok, gépek és 

eszközök 

Könnyű gépek 

(bozótirtó, 

sövénynyíró) 

Kisgépek (önjáró 

kaszagép, kerti 

traktor adapterekkel) 

Egyéni 

védőfelszerelés 

Személyes felszerelés: 

metszőolló, kézi 

fűrész vagy ágvágó, 

Munkabiztonsági 

berendezések, 

munkavédelmi 

kesztyű. 

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X X  

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X X  

2. 
Csoportos munkaformák 

körében 
   

2.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 X  

3. 
Gyakorlati munkavégzés 

körében 
   

3.1. Műveletek gyakorlása X X  

3.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
X X  

4. 
Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
   

4.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
X X  

4.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 X  

5. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
   

5.1. Anyagminták azonosítása X   

5.2. Tárgyminták azonosítása X   
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28.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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11070-12  

Dísznövény-ismeret  
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FELADATOK 

Egy-, kétnyári dísznövényeket felismer és megnevez 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

            

Évelő dísznövényeket felismer és megnevez 

 

    x x x x x x         

Lombhullató dísznövényeket felismer és megnevez 

 

          x x x      

Örökzöld dísznövényeket felismer és megnevez 

 

             x x x   

Cserepes, edényes dísznövényeket felismer és 

megnevez 

 

                x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Egy-, kétnyári dísznövények jellemzői 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Évelő dísznövények jellemzői 

 

    x x x x x x         

Lombhullató dísznövények jellemzői 

 

          x x x      

Örökzöld dísznövények jellemzői 

 

             x x x   

Cserepes, edényes dísznövények jellemzői 

 

                x x 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése 

 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 

 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Információforrások kezelése 

 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Mennyiségérzék 

 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Szorgalom, igyekezet 

 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

                   

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

 Nyelvhelyesség 

 

 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) 

 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 



 

1020 

 

 

29. Növényismeret gyakorlat tantárgy              248 óra 

 

29.1. A tantárgy tanításának célja 

A tananyag elsajátítása során  a tanulók megismerkednek  a magyarországi 

viszonyok között jelentős, kertépítészetileg fontos növényfajokkal és fajtákkal. 

Minden növénynél részletesen megismerik a növény  

nevét, 

származási helyét, 

kertépítészeti jelentőségét, 

leírását,  

fajtáit, 

igényeit, 

felhasználását, 

esetleges kórokozóit, kártevőit. 

 

29.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia (növénytan). 

 

29.3. Témakörök 

 

29.3.1. Gyomnövények                12 óra 

gyomnövény fogalma, a fajok csoportosítása 

gyomnövények jelentősége 

a legfontosabb fajok és életformájuk (Capsella bursa-pastoris, Lamium 

purpureum, Stellaria media, Veronica sp., Poa annua, Papaver rhoeas, 

Ambrosia elatior, Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, 

Erigeron canadensis, Setaria sp., Digitaria sanguinalis, Portulaca 

oleracea, Polygonum aviculare, Galinsoga parviflora, Cirsium vulgare, 

Agropyron repens, Convolvulus arvensis, Cynodon dactylon, Oxalis 

corniculata, Plantago major, P. lanceolata, Trifolium repens, Taraxacum 

officinale, Cichorium intybus, Sambucus nigra, Clematis vilatlba, Rubus 

sp., Ailanthus altissima, Celtis occidentalis, Prunus cerasifera). 

 

29.3.2. Ivaros úton szaporítható egynyáriak felismerése            12 óra 

a legfontosabb magról szaporítható egynyári dísznövények 

csoportosítása 

a legfontosabb magról szaporítható egynyári dísznövények részletes 

megismerése, jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre 

  

29.3.3. Ivartalan úton szaporítható egynyáriak felismerése           12 óra 

a legfontosabb ivartalan úton szaporítható egynyári dísznövények 

csoportosítása 
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a legfontosabb ivartalan úton szaporítható egynyári dísznövények 

részletes megismerése, jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre 

 

29.3.4. Rövid tenyészidejű kétnyáriak felismerése            12 óra 

a legfontosabb rövid tenyészidejű, kétnyári dísznövények jelentősége 

a legfontosabb rövid tenyészidejű, kétnyári dísznövények részletes 

megismerése, jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre 

 

29.3.5. Hosszú tenyészidejű kétnyáriak felismerése            12 óra 

a legfontosabb hosszú tenyészidejű, kétnyári dísznövények jelentősége 

a legfontosabb hosszú tenyészidejű, kétnyári dísznövények részletes 

megismerése, jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre 

 

29.3.6. Közepes vízigényű évelők felismerése             12 óra 

a legfontosabb közepes vízigényű évelő dísznövények csoportosítása, 

jelentőségük 

a legfontosabb közepes vízigényű dísznövények részletes megismerése, 

jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre 

 

29.3.7. Szárazságtűrő évelők felismerése             12 óra 

a legfontosabb szárazságtűrő évelő dísznövények csoportosítása, 

jelentőségük 

a legfontosabb szárazságtűrő dísznövények részletes megismerése, 

jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre 

 

29.3.8. Vízi, vízparti, fagyérzékeny évelők felismerése           12 óra 

a legfontosabb vízi, vízparti és fagyérzékeny évelő dísznövények 

csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb vízi, vízparti és fagyérzékeny dísznövények részletes 

megismerése, jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre 

 

29.3.9. Hagymás, gumós évelők felismerése             12 óra 

a legfontosabb hagymás, gumós évelő dísznövények csoportosítása, 

jelentőségük 

a legfontosabb hagymás, gumós dísznövények részletes megismerése, 

jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre 

 

29.3.10. Árnyéki évelők felismerése              

10 óra 

a legfontosabb árnyéki évelő dísznövények csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb árnyéki dísznövények részletes megismerése, jellemzőik, 

különös tekintettel felismerésükre 
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29.3.11. Fűmagkeverékek fajainak felismerése             

10 óra 

a fűmagkeverékeket alkotó legfontosabb fűfajok csoportosítása  

a legfontosabb fűfajok és fajták részletes megismerése, jellemzőik, 

különös tekintettel felismerésükre 

 

29.3.12. Lombhullató díszfák felismerése             

10 óra 

a legfontosabb lombhullató díszfák csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb lombhullató díszfák részletes megismerése, jellemzőik, 

különös tekintettel felismerésükre 

 

29.3.13. Lombhullató díszcserjék felismerése             

10 óra 

a legfontosabb lombhullató díszcserjék csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb lombhullató díszcserjék részletes megismerése, 

jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre 

 

29.3.14. Kúszócserjék felismerése               

10 óra 

a legfontosabb kúszócserjék csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb kúszócserjék részletes megismerése, jellemzőik, különös 

tekintettel felismerésükre 

 

29.3.15. Lomblevelű örökzöldek felismerése             

10 óra 

a legfontosabb lomblevelű örökzöldek csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb lomblevelű örökzöldek részletes megismerése, 

jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre 

 

29.3.16. Pikkelylevelű örökzöldek felismerése             

10 óra 

a legfontosabb pikkelylevelű örökzöldek csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb pikkelylevelű örökzöldek részletes megismerése, 

jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre 

 

29.3.17. Tűlevelű örökzöldek felismerése             

10 óra 

a legfontosabb tűlevelű örökzöldek csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb tűlevelű örökzöldek részletes megismerése, jellemzőik, 

különös tekintettel felismerésükre 
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29.3.18. Cserepes levéldísznövények felismerése             

28 óra 

a legfontosabb cserepes levéldísznövények csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb cserepes levéldísznövények részletes megismerése, 

jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre 

 

29.3.19. Virágzó cserepes dísznövények felismerése            

32 óra 

a legfontosabb virágzó cserepes dísznövények csoportosítása, 

jelentőségük 

a legfontosabb virágzó cserepes dísznövények részletes megismerése, 

jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre. 

 

29.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tankert és/vagy növényház. 

 

29.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

29.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

magyarázat 

elbeszélés 

kiselőadás 

megbeszélés 

vita 

szemléltetés 

projekt 

házi feladat 

kooperatív tanulás 

szimuláció 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat X X  
Kerti szerszámok, eszközök 

Gépszereléshez szükséges 

szerszámok, gépek és 

eszközök 

Könnyű gépek (bozótirtó, 

sövénynyíró) 
1.2. megbeszélés X X  
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1.3. szemléltetés X X  

Kisgépek (önjáró kaszagép, 

kerti traktor adapterekkel) 

Egyéni védőfelszerelés 

Személyes felszerelés: 

metszőolló, kézi fűrész vagy 

ágvágó, Munkabiztonsági 

berendezések, munkavédelmi 

kesztyű. 
1.4. bemutatás X X  

1.5. gyakorlás X X  

 

 

 

 

29.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Olvasott szöveg önálló feldolgozása 

Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 

Információk önálló rendszerezése 

Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 

Tesztfeladat megoldása 

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 

Rajzok értelmezése 

Utólagos szóbeli beszámoló 

Információk rendszerezése mozaikfeladattal 

Csoportos versenyjáték 

Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 

1.1.2.  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X X  

Kerti szerszámok, 

eszközök 

Gépszereléshez 

szükséges 

szerszámok, gépek és 

eszközök 

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X X  

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X X  

2. 
Csoportos munkaformák 

körében 
   



 

1025 

 

2.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 X  

Könnyű gépek 

(bozótirtó, 

sövénynyíró) 

Kisgépek (önjáró 

kaszagép, kerti 

traktor adapterekkel) 

Egyéni 

védőfelszerelés 

Személyes felszerelés: 

metszőolló, kézi 

fűrész vagy ágvágó, 

Munkabiztonsági 

berendezések, 

munkavédelmi 

kesztyű. 

3. 
Gyakorlati munkavégzés 

körében 
   

3.1. Műveletek gyakorlása X X  

3.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
X X  

4. 
Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
   

4.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
X X  

4.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 X  

5. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
   

5.1. Anyagminták azonosítása X   

5.2. Tárgyminták azonosítása X   

 

 

 

29.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11069-12 

azonosító számú 

 

Kertfenntartás 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11069-12 azonosító számú Kertfenntartás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

11069-12  

Kertfenntartás 

Kertfenntartás 
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FELADATOK 

Fűfelületet fenntart 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Egy- és kétnyári virágfelületet fenntart 

 

x    x            

Évelő virágfelületet fenntart 

 

x     x           

Lombhullató díszfákat és díszcserjéket fenntart 

 

x      x x         

Örökzöld dísznövényeket fenntart 

 

x        x        
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  Edényes növényeket fenntart 

 

x         x       

Kúszónövényeket fenntart 

 

x          x      

Talajtakaró növényeket fenntart 

 

x           x     

Rózsafelületeket fenntart 

 

x            x    

Sziklakerteket fenntart 

 

x             x   

Sírkiültetéseket fenntart 

 

x              x  

Fűborítású sportpályákat fenntart 

 

x               x 

 Parkfenntartási gépeket, eszközöket használ és 

karbantart 

 

x   x x x x x x x x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Fűfelületek fenntartása 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Egy- és kétnyári virágfelületek fenntartása 

 

x    x            

Évelő virágfelületek fenntartása 

 

x     x           

Lombhullató díszfák és díszcserjék fenntartása 

 

x      x x         

Örökzöld dísznövények fenntartása 

 

x        x        

Edényes növények fenntartása 

 

x         x       

Kúszónövények fenntartása 

 

x          x      

Talajtakaró növények fenntartása 

 

x           x     

Rózsafelületek fenntartása 

 

x            x    

Sziklakertek fenntartása 

 

x             x   

Sírkiültetések fenntartása 

 

x              x  

Fűborítású sportpályák fenntartása 

 

x               x 

Parkfenntartási gépek, eszközök ismerete 

 

x   x x x x x x x x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

 Olvasott szakmai szöveg megértése 

 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 

 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 

 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

 Információforrások kezelése 

 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

 Elemi számolási készség 

 

   x x x x x x x x x x x x x 

 Mennyiségérzék 

 

x   x x x x x x x x x x x x x 
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

 Állóképesség       x x x        

 Monotónia-tűrés 

 

   x            x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

 Irányíthatóság 

 

   x x x x x x x x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

 A környezet tisztán tartása 

 

   x x x          x 



 

1030 

 

 

30. Kertfenntartás tantárgy                  36 óra 

 

30.1. A tantárgy tanításának célja 

A tananyag elsajátítása során a tanulók megismerkednek a zöldfelületek 

fenntartási munkáival. Minden zöldfelület képző növénycsoportnál részletesen 

megismerik a növénycsoport általános és speciális fenntartási munkáit.  

 

30.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia (növénytan). 

 

30.3. Témakörök 

 

30.3.1. a kertfenntartás alapfogalmai     3 óra 

A parkfenntartásban használt mértékegységek 

A zöldfelület, kert, park, zöldövezet fogalma 

Zöldfelület gazdálkodás fogalma 

 

30.3.2. zöldfelületek csoportosítása, zöldfelületi rendszerek 2 óra 

Városi zöldfelületek történeti áttekintése 

Zöldterületek csoportosítása; kerttípusok 

 

30.3.3. városi zöldfelületek jelentősége     2 óra 

Tervezés, építés, fenntartás kapcsolata; zöldterületek gazdasági 

jelentősége 

Zöldfelületek osztályozása 

Zöldfelületek fenntarthatósága, fenntartás tervezés 

Zöldfelület védelem 

 

30.3.4. fűfelületek fenntartása      3 óra 

Fűfelületek jelentősége. 

Fűfelületek csoportosítása.  

Gyep. A pázsit. Virágos gyep.  

Fűmagkeverékek. 

Tápanyag-utánpótlás, fenntartó trágyázás. 

Fűfelületek öntözése. 

Fűfelületek növényvédelme. 

Fűfelületek talajápolása. 

Kaszálás. Kaszálék gyűjtése. 

Gyepszélvágás. 

Lombgyűjtés.  

Gyepszellőztetés, gereblyézés.  

Homokszórás.  
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Hengerezés, tömörítés. 

Takarítás.  

Felújítás, felülvetés. 

 

30.3.5. egy- és kétnyári virágfelületek fenntartása   2 óra 

Virágfelületek csoportosítása. 

Egynyári virágfelületek fenntartása. 

Egynyári virágfelületek általános ápolási munkái.  

Egynyári virágfelületek öntözése.  

Egynyáriak tápanyag-utánpótlása.  

Egynyáriak talajápolása.  

Egynyáriak növényvédelme.  

Egynyáriak speciális ápolási munkái.  

Kétnyári virágfelületek jelentősége. 

Kétnyári virágfelületek fenntartása. 

 

30.3.6. évelő virágfelületek fenntartása     3 óra 

Évelő virágfelületek jelentősége.  

Évelő virágfelületek fenntartási munkái.  

Évelők általános ápolási munkái. 

Évelőágyak öntözése. 

Évelőágyak tápanyag-utánpótlása.  

Évelőágyások talajpótlása.  

Évelő virágfelületek növényvédelme.  

Évelő virágfelületek speciális ápolási munkái. 

 

30.3.7. lombhullató díszfák fenntartása     3 óra 

Díszfák, díszcserjék jelentősége.  

Díszfák, díszcserjék csoportosítása.  

Díszfák ápolási munkái. 

Díszfák öntözése.  

Díszfák tápanyag-utánpótlása.  

Díszfák talajápolása.  

Díszfák növényvédelme.  

Díszfák metszése.  

Díszfák koronaformái. 

Díszfák ifjító metszése. 

Idős fák speciális ápolási munkái.  

Faértékelési módszerek. 

Odúkezelés. 

Koronabiztosítás. 

Átültetés.  

Fakivágás.  
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Kalodázás.  

Talajszellőztetés. 

 

30.3.8. díszcserjék fenntartása      3 óra 

Díszcserjék jelentősége.  

Díszcserjék csoportosítása.  

Díszcserjék ápolási munkái.  

Díszcserjék öntözése.  

Díszcserjék tápanyag-utánpótlása.  

Díszcserjék talajápolása.  

Díszcserjék növényvédelme.  

Díszcserjék metszése.  

Díszcserjék alakító és fenntartó metszése.  

Díszcserjék ifjító metszése.  

Sövények metszése.  

  

30.3.9. örökzöld dísznövények fenntartása    3 óra 

Örökzöldek jelentősége. Örökzöldek csoportosítása.  

Örökzöldek öntözése.  

Örökzöldek tápanyag utánpótlása. 

Örökzöldek talajápolása.  

Örökzöldek növényvédelme. 

Örökzöldek metszése.  

Örökzöld sövények nyírása. 

Téliesítés. 

Örökzöldek karózása. 

 

30.3.10. edényes növények fenntartása    

 3 óra 

Edényes növények jelentősége.  

Edényes növények öntözése.  

Edényes növények tápanyag utánpótlása.  

Edényes növények talajápolása.  

Edényes növények növényvédelme.  

Edényes növények speciális ápolási munkái. 

 

30.3.11. kúszónövények fenntartása    

  1 óra 

Kúszónövények jelentősége.  

Kúszónövények öntözése.  

Kúszónövények fenntartó trágyázása.  

Kúszónövények talajápolása.  

Kúszó növények növényvédelme.  
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Kúszónövények speciális ápolási munkái. 

 

30.3.12. talajtakaró növények fenntartása   

  2 óra 

Talajtakaró növények jelentősége.  

Talajtakaró növények általános fenntartási munkái 

Talajtakaró növények speciális fenntartási munkái 

  

30.3.13. rózsafelületek fenntartása    

  2 óra 

Rózsafelületek jelentősége. 

Rózsafelületek öntözése. 

Rózsafelületek tápanyag utánpótlása.  

Rózsafelületek talajápolása.  

Rózsafelületek növényvédelme.  

Takarás.  

Nyitás. 

Vadalás.  

Kötözés.  

Ifjítás. 

 

30.3.14. sziklakertek fenntartása     

 2 óra 

Sziklakertek jelentősége, csoportjai.  

Szárazon rakott támfalak.  

Szárazon rakott kerti lépcsők. 

Kőlapos utak.  

Sziklakertek öntözése.  

Sziklakertek tápanyag- utánpótlása.  

Sziklakertek növényvédelme.  

Sziklakertek talajápolása.  

Metszés. 

Visszaszorítás. 

Talajtakarás megújítása. 

Elnyílott virágok, száraz részek eltávolítása.  

Lombgyűjtés.  

Kövek igazítása. 

Pótlás, felújítás. 

 

30.3.15. sírkiültetések fenntartása     

 1 óra 

Általános zöldfelület-fenntartási munkák az évszakoknak és a 

kegyeleti, temetőlátogatási ünnepeknek megfelelően.  
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Pázsit gondozási munkái.  

Sövényápolás, nyírás. 

Idős fa ápolása. 

 

 

 

30.3.16. fűborítású sportpályák fenntartása   

  1 óra 

Fűborítású sportpályák öntözése. 

Fűborítású sportpályák tápanyag-utánpótlása. 

Fűborítású sportpályák növényvédelme. 

 

30.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

30.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

30.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   X  

1.2. elbeszélés   X  

1.3. kiselőadás   X  

1.4. megbeszélés   X  

1.5. szemléltetés   X  

1.6. projekt  X X  

1.7. kooperatív tanulás  X   

1.8. házi feladat X X   

 

30.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 
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E
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C
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p
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b
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tá
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O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 6. pont lebontása, 

pontosítása) 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   X  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X X   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X X   

1.6. Információk önálló rendszerezése X X   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X X X  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X    

2.2. Tesztfeladat megoldása X    

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
X X   

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  X  

 

 

30.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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11069-12  

Kertfenntartás 

 

Kertfenntartás gyakorlat 
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FELADATOK 

Fűfelületet fenntart 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x 

Egy- és kétnyári virágfelületet fenntart 

 

 x            

Évelő virágfelületet fenntart 

 

  x           

Lombhullató díszfákat és díszcserjéket fenntart 

 

   x x         

Örökzöld dísznövényeket fenntart 

 

     x        

Edényes növényeket fenntart 

 

      x       

Kúszónövényeket fenntart 

 

       x      

Talajtakaró növényeket fenntart 

 

        x     

Rózsafelületeket fenntart 

 

         x    
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Sziklakerteket fenntart 

 

          x   

Sírkiültetéseket fenntart 

 

           x  

Fűborítású sportpályákat fenntart 

 

x            x 

 Parkfenntartási gépeket, eszközöket használ és 

karbantart 

 

x x x x x x x x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Fűfelületek fenntartása 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Egy- és kétnyári virágfelületek fenntartása 

 

 x            

Évelő virágfelületek fenntartása 

 

  x           

Lombhullató díszfák és díszcserjék fenntartása 

 

   x x         

Örökzöld dísznövények fenntartása 

 

     x        

Edényes növények fenntartása 

 

      x       

Kúszónövények fenntartása 

 

       x      

Talajtakaró növények fenntartása 

 

        x     

Rózsafelületek fenntartása 

 

         x    

Sziklakertek fenntartása 

 

          x   

Sírkiültetések fenntartása 

 

           x  

Fűborítású sportpályák fenntartása 

 

x            x 

Parkfenntartási gépek, eszközök ismerete 

 

x x x x x x x x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

 Olvasott szakmai szöveg megértése 

 

x x x x x x x x x x x x x 
 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 

 

x x x x x x x x x x x x x 
 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 

 

x x x x x x x x x x x x x 
 Információforrások kezelése 

 

x x x x x x x x x x x x x 
 Elemi számolási készség 

 

x x x x x x x x x x x x x 
 Mennyiségérzék 

 

x x x x x x x x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

 Állóképesség  

 

 

 

 

 

x x x        

 Monotónia-tűrés 

 

x             

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
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 Irányíthatóság 

 

x x x x x x x x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

 A környezet tisztán tartása 

 

 x x          x 
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31. Kertfenntartás gyakorlat tantárgy              284 óra 

 

31.1. A tantárgy tanításának célja 

A tananyag készség szintű elsajátítása során a tanulók gyakorlatban ismerkednek 

meg a zöldfelületek fenntartási munkáival. Minden zöldfelület képző 

növénycsoportnál részletesen elsajátítják és begyakorolják a növénycsoport 

általános és speciális fenntartási munkáit.  

 

31.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

31.3. Témakörök 

 

31.3.1. fűfelületek fenntartása                18 óra 

Fűfelületek tápanyag-utánpótlása, fenntartó trágyázás. 

Fűfelületek öntözése. 

Fűfelületek növényvédelme. 

Fűfelületek talajápolása. 

Kaszálás. Kaszálék gyűjtése. 

Gyepszélvágás. 

Lombgyűjtés.  

Gyepszellőztetés, gereblyézés.  

Homokszórás.  

Hengerezés, tömörítés. 

Takarítás.  

Felújítás, felülvetés. 

 

31.3.2. egy- és kétnyári virágfelületek fenntartása             38 óra 

Egynyári virágfelületek öntözése.  

Egynyáriak tápanyag-utánpótlása.  

Egynyáriak talajápolása.  

Egynyáriak növényvédelme.  

Egynyáriak speciális ápolási munkái.  

Kétnyári virágfelületek fenntartása. 

 

31.3.3. évelő virágfelületek fenntartása              38 óra 

Évelőágyak öntözése.  

Évelőágyak tápanyag-utánpótlása.  

Évelőágyások talajpótlása.  

Évelő virágfelületek növényvédelme.  

Évelő virágfelületek speciális ápolási munkái. 
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31.3.4. lombhullató díszfák fenntartása              22 óra 

Díszfák öntözése.  

Díszfák tápanyag-utánpótlása.  

Díszfák talajápolása.  

Díszfák növényvédelme.  

Díszfák metszése.  

Díszfák ifjító metszése. 

Fafelmérés. 

Odúkezelés. 

Koronabiztosítás. 

Átültetés.  

Fakivágás.  

Kalodázás.  

Talajszellőztetés. 

 

31.3.5. díszcserjék fenntartása                28 óra 

Díszcserjék öntözése.  

Díszcserjék tápanyag-utánpótlása.  

Díszcserjék talajápolása.  

Díszcserjék növényvédelme.  

Díszcserjék alakító és fenntartó metszése.  

Díszcserjék ifjító metszése.  

Sövények metszése.  

 

31.3.6. örökzöld dísznövények fenntartása              16 óra 

Örökzöldek öntözése.  

Örökzöldek tápanyag utánpótlása. 

Örökzöldek talajápolása.  

Örökzöldek növényvédelme. 

Örökzöldek speciális ápolási munkái.  

Örökzöldek metszése.  

Örökzöld sövények nyírása.  

Téliesítés.  

Örökzöldek karózása. 

 

31.3.7. edényes növények fenntartása               32 óra 

Edényes növények öntözése.  

Edényes növények tápanyag utánpótlása.  

Edényes növények talajápolása.  

Edényes növények növényvédelme.  

Edényes növények speciális ápolási munkái. 
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31.3.8. kúszónövények fenntartása               14 óra 

Kúszónövények öntözése.   

Kúszónövények fenntartó trágyázása.  

Kúszónövények talajápolása.  

Kúszó növények növényvédelme.  

Kúszónövények speciális ápolási munkái. 

 

31.3.9. talajtakaró növények fenntartása              20 óra 

Talajtakaró növények általános fenntartási munkái 

Talajtakaró növények speciális fenntartási munkái 

 

31.3.10. rózsafelületek fenntartása              18 óra 

Rózsafelületek öntözése. 

Rózsafelületek tápanyag utánpótlása.  

Rózsafelületek talajápolása.  

Rózsafelületek növényvédelme.  

Takarás.  

Nyitás. 

Vadalás.  

Kötözés.  

Ifjítás. 

 

31.3.11. sziklakertek fenntartása               18 óra 

Sziklakertek öntözése.  

Sziklakertek tápanyag- utánpótlása.  

Sziklakertek növényvédelme.  

Sziklakertek talajápolása.  

Metszés. 

Visszaszorítás. 

Talajtakarás megújítása. 

Elnyílott virágok, száraz részek eltávolítása.  

Lombgyűjtés.  

Kövek igazítása. 

Pótlás, felújítás. 

 

31.3.12. sírkiültetések fenntartása               12 óra 

Általános zöldfelület-fenntartási munkák az évszakoknak és a kegyeleti, 

temetőlátogatási ünnepeknek megfelelően.  

 

31.3.13. fűborítású sportpályák fenntartása             10 óra 

Fűborítású sportpályák öntözése. 

Fűborítású sportpályák tápanyag-utánpótlása. 

Fűborítású sportpályák növényvédelme. 
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Fűborítású sportpályák fűfajtái. 

Fűborítású sportpályák füvének gondozása. 

Fűnyírás. 

 

31.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tankert és/vagy külső szakmai vonatkozású helyszín 

 

31.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

31.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

magyarázat 

kiselőadás 

megbeszélés 

vita 

szemléltetés 

projekt 

kooperatív tanulás 

szimuláció 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat X X  Kerti szerszámok, eszközök 

Gépszereléshez szükséges 

szerszámok, gépek és 

eszközök 

Könnyű gépek (bozótirtó, 

sövénynyíró) 

Kisgépek (önjáró kaszagép, 

kerti traktor adapterekkel) 

Egyéni védőfelszerelés 

Személyes felszerelés: 

metszőolló, kézi fűrész vagy 

ágvágó, Munkabiztonsági 

berendezések, munkavédelmi 

kesztyű. 

1.2. megbeszélés X X  

1.3. szemléltetés X X  

1.4. bemutatás X X  

1.5. gyakorlás X X  
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31.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 

Információk önálló rendszerezése 

Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 

Tesztfeladat megoldása 

Önálló feladatvégzés 

Szervezési feladatok 

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 

XY rajz értelmezése 

Utólagos szóbeli beszámoló 

Információk rendszerezése mozaikfeladattal 

Csoportos versenyjáték 

Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X X  

Kerti szerszámok, 

eszközök 

Gépszereléshez 

szükséges 

szerszámok, gépek és 

eszközök 

Könnyű gépek 

(bozótirtó, 

sövénynyíró) 

Kisgépek (önjáró 

kaszagép, kerti 

traktor adapterekkel) 

Egyéni 

védőfelszerelés 

Személyes felszerelés: 

metszőolló, kézi 

fűrész vagy ágvágó, 

Munkabiztonsági 

berendezések, 

munkavédelmi 

kesztyű. 

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X X  

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X X  

2. 
Csoportos munkaformák 

körében 
   

2.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 X  

3. 
Gyakorlati munkavégzés 

körében 
   

3.1. Műveletek gyakorlása X X  

3.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
X X  

4. 
Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
   

4.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
X X  

4.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 X  

5. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
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5.1. Anyagminták azonosítása X   

5.2. Tárgyminták azonosítása X   

 

 

31.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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11069-12 

 Kertfenntartás 

 

Kertfenntartás műszaki ismeretei 
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FELADATOK 

Fűfelületet fenntart 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

 

 Egy- és kétnyári virágfelületet fenntart 

 

x x    x x x  

Évelő virágfelületet fenntart 

 

x x    x x x  

Lombhullató díszfákat és díszcserjéket fenntart 

 

x x  x x x x x x 

Örökzöld dísznövényeket fenntart 

 

x x  x  x x x  

Edényes növényeket fenntart 

 

x x  x  x x x  

Kúszónövényeket fenntart 

 

x x    x x x  

Talajtakaró növényeket fenntart 

 

x x  x  x x x  

Rózsafelületeket fenntart 

 

x x    x x x  

Sziklakerteket fenntart 

 

x x   x x x x  



 

1046 

 

Sírkiültetéseket fenntart 

 

x x x x x x x x  

Fűborítású sportpályákat fenntart 

 

x x x  x x x x x 

 Parkfenntartási gépeket, eszközöket használ és 

karbantart 

 

x x x x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Fűfelületek fenntartása 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

 

 Egy- és kétnyári virágfelületek fenntartása 

 

x x    x x x  

Évelő virágfelületek fenntartása 

 

x x    x x x  

Lombhullató díszfák és díszcserjék fenntartása 

 

x x  x x x x x x 

Örökzöld dísznövények fenntartása 

 

x x  x  x x x  

Edényes növények fenntartása 

 

x x  x  x x x  

Kúszónövények fenntartása 

 

x x    x x x  

Talajtakaró növények fenntartása 

 

x x  x  x x x  

Rózsafelületek fenntartása 

 

x x    x x x  

Sziklakertek fenntartása 

 

x x   x x x x  

Sírkiültetések fenntartása 

 

x x x x x x x x  

Fűborítású sportpályák fenntartása 

 

x x x  x x x x x 

Parkfenntartási gépek, eszközök ismerete 

 

x x x x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

 Olvasott szakmai szöveg megértése 

 

x x x x x x x x x 
 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 

 

x x x x x x x x x 
 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 

 

x x x x x x x x x 
 Információforrások kezelése 

 

x x x x x x x x x 
 Elemi számolási készség 

 

 x x x x x x x x 

 Mennyiségérzék 

 

x x x x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

 Állóképesség  

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x x 

 Monotónia-tűrés 

 

  x       

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

 Irányíthatóság 

 

x x x x x x x x x 
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

 A környezet tisztán tartása 

 

x x x x x x x x x 
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32. Kertfenntartás műszaki ismeretei tantárgy              36 óra 

 

32.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának feladata a kertfenntartáshoz kötődő műszaki ismeretek 

nyújtása, a kertfenntartásban használt erő- és munkagépek, eszközök működési 

elvének, szerkezetének megismertetése. 

 

32.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

32.3. Témakörök 

 

32.3.1. munkavédelem       4 óra 

A munkavédelem fogalma 

A munkavédelem területei 

Általános munkavédelmi ismeretek 

Tűzvédelmi ismeretek, eszközök 

Egyéni védelem 

 

32.3.2. gépek, kézi eszközök karbantartása    5 óra 

Főbb karbantartási tevékenységek 

Gépek, eszközök tisztítása 

 

32.3.3. fűnyírók        3 óra 

Rotációs forgókéses fűnyírók 

Hengerkéses fűnyírók  

 

32.3.4. gépi fűrészek, sövénynyírók     5 óra 

A motorfűrészek fő szerkezeti részei, rendeltetésük 

A motorfűrész biztonsági berendezései 

A motorfűrészek karbantartása 

Sövénynyírók 

 

32.3.5. takarító, síkosság-mentesítő, lombszívó gépek  3 óra 

takarító gépek fő szerkezeti részei, rendeltetésük 

síkosság-mentesítő gépek fő szerkezeti részei, rendeltetésük 

lombszívó gépek fő szerkezeti részei, rendeltetésük 

takarító, síkosság-mentesítő, lombszívó gépek karbantartása 

 

32.3.6. kerti növényvédő gépek      5 óra 

A növényvédő gépek csoportosítása (permetezők, porozók, nagyüzemi 

és háti permetezők, légi növényvédelem), cseppképzési módok 
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Hidraulikus porlasztású gépek, légporlasztásos gépek és szállítólevegős 

gépek fő részei, működése 

Szórószerkezetek, a ködpermetezés gépei 

A porozógépek, csávázók 

Háti permetezők (szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos) 

A permetezőgépek automatikái 

Permetlé összetétel számítása, növényvédelmi gépek beállítása 

Az üzemeltetés, karbantartás, környezetvédelem feladatai 

 

32.3.7. tápanyag-utánpótlás műszaki berendezései a kertfenntartásban

          4 óra 

Az istállótrágya-szórók felépítése, működése, szabályozása 

A hígtrágya kijuttatása 

A műtrágyaszórók felépítése, működése, szabályozása (szilárd és 

folyékony műtrágyák kijuttatása) 

 

32.3.8. anyagszállítás a kertfenntartásban    3 óra 

Anyagmozgatógépek csoportosítása 

Szállítójárművek  

Pótkocsik (egytengelyes, többtengelyes) 

Tehergépkocsik 

Folyamatos üzemű szállítószerkezetek és rakodógépek 

Szakaszos üzemű rakodógépek 

Targoncák 

Egyéb rakodók 

 

32.3.9. egyéb kertfenntartó gépek, berendezések (idősfa átültető 

gépek, emelőkosaras gépek,…)     4 óra 

idősfa átültető gépek fő szerkezeti részei, rendeltetésük 

emelőkosaras gépek fő szerkezeti részei, rendeltetésük 

egyéb kertfenntartó gépek fő szerkezeti részei, rendeltetésük 

 

32.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 
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32.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, 

tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

32.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni 

csopo

rt 
osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. elbeszélés   x  

1.3. kiselőadás   x  

1.4. megbeszélés   x  

1.5. szemléltetés   x  

1.6. projekt  x x  

1.7. kooperatív tanulás  x   

1.8. házi feladat x x   

 

 

32.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x   

1.6. Információk önálló rendszerezése x x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x  
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2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.2. Tesztfeladat megoldása x    

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x x   

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Olvasott szöveg önálló feldolgozása 

Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 

Információk önálló rendszerezése 

Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 

Tesztfeladat megoldása 

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 

XY rajz értelmezése 

Utólagos szóbeli beszámoló 

Információk rendszerezése mozaikfeladattal 

Csoportos versenyjáték 

Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 

 

 

32.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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11069-12  

Kertfenntartás 

 

Kertfenntartás műszaki ismeretei gyakorlat 
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FELADATOK 

Fűfelületet fenntart 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

 

 Egy- és kétnyári virágfelületet fenntart 

 

x x    x x x  

Évelő virágfelületet fenntart 

 

x x    x x x  

Lombhullató díszfákat és díszcserjéket fenntart 

 

x x  x x x x x x 

Örökzöld dísznövényeket fenntart 

 

x x  x  x x x  

Edényes növényeket fenntart 

 

x x  x  x x x  

Kúszónövényeket fenntart 

 

x x    x x x  

Talajtakaró növényeket fenntart 

 

x x  x  x x x  

Rózsafelületeket fenntart 

 

x x    x x x  

Sziklakerteket fenntart 

 

x x   x x x x  
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Sírkiültetéseket fenntart 

 

x x x x x x x x  

Fűborítású sportpályákat fenntart 

 

x x x  x x x x x 

 Parkfenntartási gépeket, eszközöket használ és 

karbantart 

 

x x x x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Fűfelületek fenntartása 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

 

 Egy- és kétnyári virágfelületek fenntartása 

 

x x    x x x  

Évelő virágfelületek fenntartása 

 

x x    x x x  

Lombhullató díszfák és díszcserjék fenntartása 

 

x x  x x x x x x 

Örökzöld dísznövények fenntartása 

 

x x  x  x x x  

Edényes növények fenntartása 

 

x x  x  x x x  

Kúszónövények fenntartása 

 

x x    x x x  

Talajtakaró növények fenntartása 

 

x x  x  x x x  

Rózsafelületek fenntartása 

 

x x    x x x  

Sziklakertek fenntartása 

 

x x   x x x x  

Sírkiültetések fenntartása 

 

x x x x x x x x  

Fűborítású sportpályák fenntartása 

 

x x x  x x x x x 

Parkfenntartási gépek, eszközök ismerete 

 

x x x x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

 Olvasott szakmai szöveg megértése 

 

x x x x x x x x x 
 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 

 

x x x x x x x x x 
 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 

 

x x x x x x x x x 
 Információforrások kezelése 

 

x x x x x x x x x 
 Elemi számolási készség 

 
 x x x x x x x x 

 Mennyiségérzék 

 

x x x x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

 Állóképesség  

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x x 

 Monotónia-tűrés 

 

  x       
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

 Irányíthatóság 

 

x x x x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

 A környezet tisztán tartása 

 

x x x x x x x x x 



 

 

33. Kertfenntartás műszaki ismeretei gyakorlat tantárgy           142 óra 

 

33.1. A tantárgy tanításának célja 

A tananyag készség szintű elsajátítása során a tanulók gyakorlatban ismerkednek 

meg a kertfenntartásban használt erő- és munkagépekkel, eszközökkel.  

 

33.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

33.3. Témakörök 

 

33.3.1. munkavédelem                22 óra 

tűzvédelmi eszközök és használatuk 

egyéni védőeszközök és használatuk  

közösségi védőeszközök és használatuk  

 

33.3.2. gépek, kézi eszközök karbantartása             18 óra 

Főbb karbantartási tevékenységek 

Gépek, eszközök tisztítása 

 

33.3.3. fűnyírók üzemeltetése, karbantartása             14 óra 

rotációs forgókéses fűnyírók üzemeltetése, karbantartása,  

hengerkéses fűnyírók üzemeltetése, karbantartása 

 

33.3.4. gépi fűrészek, sövénynyírók üzemeltetése, karbantartása 16 

óra 

A motorfűrészek fő szerkezeti részei, rendeltetésük 

A motorfűrész biztonsági berendezései 

A motorfűrészek üzemeltetése, karbantartása 

Sövénynyírók üzemeltetése, karbantartása 

 

33.3.5. takarító, síkosság-mentesítő, lombszívó gépek üzemeltetése, 

karbantartása                 12 óra 

takarító gépek üzemeltetése, karbantartása  

síkosság-mentesítő gépek üzemeltetése, karbantartása  

lombszívó gépek üzemeltetése, karbantartása  

 

33.3.6. kerti növényvédő gépek üzemeltetése, karbantartása        16 óra 

Hidraulikus porlasztású gépek, légporlasztásos gépek és szállítólevegős 

gépek üzemeltetése, karbantartása 

Szórószerkezetek, a ködpermetezés gépeinek üzemeltetése, 

karbantartása 



 

 

A porozógépek, csávázók üzemeltetése, karbantartása 

Háti permetezők (szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos) 

üzemeltetése, karbantartása 

A permetezőgépek automatikái 

Permetlé összetétel számítása, növényvédelmi gépek beállítása 

 

33.3.7. tápanyag-utánpótlás műszaki berendezéseinek üzemeltetése, 

karbantartása                 16 óra 

Az istállótrágya-szórók üzemeltetése, karbantartása  

A hígtrágya-szórók üzemeltetése, karbantartása 

A műtrágyaszórók üzemeltetése, karbantartása  

 

33.3.8. anyagszállítás műszaki berendezéseinek üzemeltetése és 

karbantartása                 14 óra 

Szállítójárművek üzemeltetése, karbantartása 

Pótkocsik (egytengelyes, többtengelyes) üzemeltetése, karbantartása 

Tehergépkocsik üzemeltetése, karbantartása 

Folyamatos üzemű szállítószerkezetek és rakodógépek üzemeltetése, 

karbantartása 

Szakaszos üzemű rakodógépek üzemeltetése, karbantartása 

Targoncák üzemeltetése, karbantartása 

Egyéb rakodók üzemeltetése, karbantartása 

 

33.3.9. egyéb kertfenntartó gépek, berendezések (idősfa átültető 

gépek, emelőkosaras gépek,…) üzemeltetése, karbantartása 

                   14 óra 

Idősfa átültető gépek üzemeltetése, karbantartása  

Emelőkosaras gépek üzemeltetése, karbantartása  

Egyéb kertfenntartó gépek üzemeltetése, karbantartása  

 

33.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tankert és/vagy külső szakmai vonatkozású helyszín 

 

33.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

33.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

magyarázat 

kiselőadás 

megbeszélés 

vita 



 

 

szemléltetés 

projekt 

kooperatív tanulás 

szimuláció 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat X X  Kerti szerszámok, eszközök 

Gépszereléshez szükséges 

szerszámok, gépek és 

eszközök 

Könnyű gépek (bozótirtó, 

sövénynyíró) 

Kisgépek (önjáró kaszagép, 

kerti traktor adapterekkel) 

Egyéni védőfelszerelés 

Munkabiztonsági 

berendezések 

Személyes felszerelés: 

metszőolló, kézi fűrész vagy 

ágvágó, munkavédelmi 

kesztyű. 

1.2. megbeszélés X X  

1.3. szemléltetés X X  

1.4. bemutatás X X  

1.5. gyakorlás X X  

 

 

33.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 

Információk önálló rendszerezése 

Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 

Tesztfeladat megoldása 

Önálló feladatvégzés 

Szervezési feladatok 

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 

Rajzok értelmezése 

Utólagos szóbeli beszámoló 

Információk rendszerezése mozaikfeladattal 

Csoportos versenyjáték 

Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 
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 6. pont lebontása, 

pontosítása) 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X X  

Kerti szerszámok, 

eszközök 

Gépszereléshez 

szükséges 

szerszámok, gépek és 

eszközök 

Könnyű gépek 

(bozótirtó, 

sövénynyíró) 

Kisgépek (önjáró 

kaszagép, kerti 

traktor adapterekkel) 

Egyéni 

védőfelszerelés 

Személyes felszerelés: 

metszőolló, kézi 

fűrész vagy ágvágó, 

Munkabiztonsági 

berendezések, 

munkavédelmi 

kesztyű. 

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X X  

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X X  

2. 
Csoportos munkaformák 

körében 
   

2.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 X  

3. 
Gyakorlati munkavégzés 

körében 
   

3.1. Műveletek gyakorlása X X  

3.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
X X  

4. 
Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
   

4.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
X X  

4.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 X  

5. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
   

5.1. Anyagminták azonosítása X   

5.2. Tárgyminták azonosítása X   

 

 

 

 

33.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 



 

 

Összefüggő szakmai gyakorlat 
 

A 9. évfolyamot követően 70 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 

amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 

részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

11070-12  

Dísznövényismeret 

Növényismeret gyakorlat 

gyomnövények 

ivaros úton szaporítható, egynyáriak 

felismerése 

ivartalan úton szaporítható egynyáriak 

felismerése 

rövid tenyészidejű kétnyáriak felismerése 

hosszú tenyészidejű kétnyáriak 

felismerése 

közepes vízigényű évelők felismerése 

szárazságtűrő évelők felismerése 

vízi, vízparti, fagyérzékeny évelők 

felismerése 

hagymás, gumós évelők felismerése 

árnyéki évelők felismerése 

fűmagkeverékek fajainak felismerése 

lombhullató díszfák felismerése 

lombhullató díszcserjék felismerése 

kúszócserjék felismerése 

lomlevelű örökzöldek felismerése 

pikkelylevelű örökzöldek felismerése 

tűlevelű örökzöldek felismerése 

cserepes levéldísznövények felismerése 

virágzó cserepesek felismerése 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11069-12  

Kertfenntartás 

 

 

Kertfenntartás gyakorlat 

fűfelületek fenntartása 

egy- és kétnyári virágfelületek fenntartása 

évelő virágfelületek fenntartása 

lombhullató díszfák fenntartása 

díszcserjék fenntartása 

örökzöld dísznövények fenntartása 

edényes növények fenntartása 

kúszónövények fenntartása 

talajtakaró növények fenntartása 

rózsafelületek fenntartása 

sziklakertek fenntartása 

sírkiültetések fenntartása 

fűborítású sportpályák fenntartása 

Kertfenntartás műszaki ismeretei 

gyakorlat 

munkavédelem 

gépek, kézi eszközök karbantartása 

fűnyírók üzemeltetése, karbantartása 

gépi fűrészek, sövénynyírók üzemeltetése, 

karbantartása 

takarító, síkosság-mentesítő, lombszívó 

gépek üzemeltetése, karbantartása 

kerti növényvédő gépek üzemeltetése, 

karbantartása 

tápanyag-utánpótlás műszaki 

berendezéseinek üzemeltetése és 

karbantartása 

anyagszállítás műszaki berendezéseinek 

üzemeltetése és karbantartása 

egyéb kertfenntartó gépek, berendezések 

üzemeltetése, karbantartása 

 

 

11070-12 Dísznövényismeret 

 

Növényismeret gyakorlat tantárgy 

 

Gyomnövények        



 

 

gyomnövény fogalma, a fajok csoportosítása 

gyomnövények jelentősége 

a legfontosabb fajok és életformájuk  

 

Ivaros úton szaporítható egynyáriak felismerése    

a legfontosabb magról szaporítható egynyári dísznövények csoportosítása 

a legfontosabb magról szaporítható egynyári dísznövények részletes 

megismerése, jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre 

  

Ivartalan úton szaporítható egynyáriak felismerése   

a legfontosabb ivartalan úton szaporítható egynyári dísznövények 

csoportosítása 

a legfontosabb ivartalan úton szaporítható egynyári dísznövények részletes 

megismerése, jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre 

 

Rövid tenyészidejű kétnyáriak felismerése    

a legfontosabb rövid tenyészidejű, kétnyári dísznövények jelentősége 

a legfontosabb rövid tenyészidejű, kétnyári dísznövények részletes 

megismerése, jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre 

 

Hosszú tenyészidejű kétnyáriak felismerése   

a legfontosabb hosszú tenyészidejű, kétnyári dísznövények jelentősége 

a legfontosabb hosszú tenyészidejű, kétnyári dísznövények részletes 

megismerése, jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre 

 

Közepes vízigényű évelők felismerése    

a legfontosabb közepes vízigényű évelő dísznövények csoportosítása, 

jelentőségük 

a legfontosabb közepes vízigényű dísznövények részletes megismerése, 

jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre 

 

Szárazságtűrő évelők felismerése     

a legfontosabb szárazságtűrő évelő dísznövények csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb szárazságtűrő dísznövények részletes megismerése, jellemzőik, 

különös tekintettel felismerésükre 

 

Vízi, vízparti, fagyérzékeny évelők felismerése   

a legfontosabb vízi, vízparti és fagyérzékeny évelő dísznövények 

csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb vízi, vízparti és fagyérzékeny dísznövények részletes 

megismerése, jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre 

 



 

 

Hagymás, gumós évelők felismerése    

a legfontosabb hagymás, gumós évelő dísznövények csoportosítása, 

jelentőségük 

a legfontosabb hagymás, gumós dísznövények részletes megismerése, 

jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre 

 

Árnyéki évelők felismerése     

a legfontosabb árnyéki évelő dísznövények csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb árnyéki dísznövények részletes megismerése, jellemzőik, 

különös tekintettel felismerésükre 

 

Fűmagkeverékek fajainak felismerése    

a fűmagkeverékeket alkotó legfontosabb fűfajok csoportosítása  

a legfontosabb fűfajok és fajták részletes megismerése, jellemzőik, különös 

tekintettel felismerésükre 

 

Lombhullató díszfák felismerése    

a legfontosabb lombhullató díszfák csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb lombhullató díszfák részletes megismerése, jellemzőik, különös 

tekintettel felismerésükre 

 

Lombhullató díszcserjék felismerése    

a legfontosabb lombhullató díszcserjék csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb lombhullató díszcserjék részletes megismerése, jellemzőik, 

különös tekintettel felismerésükre 

 

Kúszócserjék felismerése     

a legfontosabb kúszócserjék csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb kúszócserjék részletes megismerése, jellemzőik, különös 

tekintettel felismerésükre 

 

Lomblevelű örökzöldek felismerése    

a legfontosabb lomblevelű örökzöldek csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb lomblevelű örökzöldek részletes megismerése, jellemzőik, 

különös tekintettel felismerésükre 

 

 

Pikkelylevelű örökzöldek felismerése    

a legfontosabb pikkelylevelű örökzöldek csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb pikkelylevelű örökzöldek részletes megismerése, jellemzőik, 

különös tekintettel felismerésükre 

 



 

 

Tűlevelű örökzöldek felismerése   

a legfontosabb tűlevelű örökzöldek csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb tűlevelű örökzöldek részletes megismerése, jellemzőik, különös 

tekintettel felismerésükre 

 

Cserepes levéldísznövények felismerése    

a legfontosabb cserepes levéldísznövények csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb cserepes levéldísznövények részletes megismerése, jellemzőik, 

különös tekintettel felismerésükre 

 

Virágzó cserepes dísznövények felismerése   

a legfontosabb virágzó cserepes dísznövények csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb virágzó cserepes dísznövények részletes megismerése, 

jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre. 

 

11069-12 Kertfenntartás 

 

Kertfenntartás gyakorlat tantárgy 

 

  Témakörök 
 

Egy- és kétnyári virágfelületek fenntartása   

Egynyári virágfelületek öntözése.  

Egynyáriak tápanyag-utánpótlása.  

Egynyáriak talajápolása.  

Egynyáriak növényvédelme.  

Egynyáriak speciális ápolási munkái.  

Kétnyári virágfelületek fenntartása. 

 

Évelő virágfelületek fenntartása     

Évelőágyak öntözése.  

Évelőágyak tápanyag-utánpótlása.  

Évelőágyások talajpótlása.  

Évelő virágfelületek növényvédelme.  

Évelő virágfelületek speciális ápolási munkái. 

 

Lombhullató díszfák fenntartása     

Díszfák öntözése.  

Díszfák tápanyag-utánpótlása.  

Díszfák talajápolása.  

Díszfák növényvédelme.  

Díszfák metszése.  



 

 

Díszfák ifjító metszése. 

Fafelmérés. 

Odúkezelés. 

Koronabiztosítás. 

Átültetés.  

Fakivágás.  

Kalodázás.  

Talajszellőztetés. 

 

Díszcserjék fenntartása       

Díszcserjék öntözése.  

Díszcserjék tápanyag-utánpótlása.  

Díszcserjék talajápolása.  

Díszcserjék növényvédelme.  

Díszcserjék alakító és fenntartó metszése.  

Díszcserjék ifjító metszése.  

Sövények metszése.  

 

Örökzöld dísznövények fenntartása     

Örökzöldek öntözése.  

Örökzöldek tápanyag utánpótlása. 

Örökzöldek talajápolása.  

Örökzöldek növényvédelme. 

Örökzöldek speciális ápolási munkái.  

Örökzöldek metszése.  

Örökzöld sövények nyírása.  

Téliesítés.  

Örökzöldek karózása. 

 

Edényes növények fenntartása      

Edényes növények öntözése.  

Edényes növények tápanyag utánpótlása.  

Edényes növények talajápolása.  

Edényes növények növényvédelme.  

Edényes növények speciális ápolási munkái. 

 

Kúszónövények fenntartása      

Kúszónövények öntözése.  

Kúszónövények fenntartó trágyázása.  

Kúszónövények talajápolása.  

Kúszó növények növényvédelme.  

Kúszónövények speciális ápolási munkái. 



 

 

 

Talajtakaró növények fenntartása    

Talajtakaró növények általános fenntartási munkái 

Talajtakaró növények speciális fenntartási munkái 

 

Rózsafelületek fenntartása    

Rózsafelületek öntözése. 

Rózsafelületek tápanyag utánpótlása.  

Rózsafelületek talajápolása.  

Rózsafelületek növényvédelme.  

Takarás.  

Nyitás. 

Vadalás.  

Kötözés.  

Ifjítás. 

 

Sziklakertek fenntartása      

Sziklakertek öntözése.  

Sziklakertek tápanyag- utánpótlása.  

Sziklakertek növényvédelme.  

Sziklakertek talajápolása.  

Metszés. 

Visszaszorítás. 

Talajtakarás megújítása. 

Elnyílott virágok, száraz részek eltávolítása.  

Lombgyűjtés.  

Kövek igazítása. 

Pótlás, felújítás. 

 

Sírkiültetések fenntartása      

Általános zöldfelület-fenntartási munkák az évszakoknak és a kegyeleti, 

temetőlátogatási ünnepeknek megfelelően.  

 

Fűborítású sportpályák fenntartása    

Fűborítású sportpályák öntözése. 

Fűborítású sportpályák tápanyag-utánpótlása. 

Fűborítású sportpályák növényvédelme. 

Fűborítású sportpályák fűfajtái. 

Fűborítású sportpályák füvének gondozása. 

Fűnyírás. 

 

Kertfenntartás műszaki ismeretei gyakorlat tantárgy 



 

 

 

  Témakörök 

 

Munkavédelem        

tűzvédelmi eszközök és használatuk 

egyéni védőeszközök és használatuk  

közösségi védőeszközök és használatuk  

 

Gépek, kézi eszközök karbantartása     

Főbb karbantartási tevékenységek 

Gépek, eszközök tisztítása 

 

Fűnyírók üzemeltetése, karbantartása     

rotációs forgókéses fűnyírók üzemeltetése, karbantartása,  

hengerkéses fűnyírók üzemeltetése, karbantartása 

 

Gépi fűrészek, sövénynyírók üzemeltetése, karbantartása  

A motorfűrészek fő szerkezeti részei, rendeltetésük 

A motorfűrész biztonsági berendezései 

A motorfűrészek üzemeltetése, karbantartása 

Sövénynyírók üzemeltetése, karbantartása 

 

Takarító, síkosság-mentesítő, lombszívó gépek üzemeltetése, karbantartás 

Takarító gépek üzemeltetése, karbantartása  

Síkosság-mentesítő gépek üzemeltetése, karbantartása  

Lombszívó gépek üzemeltetése, karbantartása  

 

Kerti növényvédő gépek üzemeltetése, karbantartása   

Hidraulikus porlasztású gépek, légporlasztásos gépek és szállítólevegős gépek 

üzemeltetése, karbantartása 

Szórószerkezetek, a ködpermetezés gépeinek üzemeltetése, karbantartása 

A porozógépek, csávázók üzemeltetése, karbantartása 

Háti permetezők (szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos) üzemeltetése, 

karbantartása 

A permetezőgépek automatikái 

Permetlé összetétel számítása, növényvédelmi gépek beállítása 

 

Tápanyag-utánpótlás műszaki berendezéseinek üzemeltetése, karbantartása

  

Az istállótrágya-szórók üzemeltetése, karbantartása  

A hígtrágya-szórók üzemeltetése, karbantartása 

A műtrágyaszórók üzemeltetése, karbantartása  



 

 

 

Anyagszállítás műszaki berendezéseinek üzemeltetése és karbantartása  

Pótkocsik (egytengelyes, többtengelyes) üzemeltetése, karbantartása 

Tehergépkocsik üzemeltetése, karbantartása 

Folyamatos üzemű szállítószerkezetek és rakodógépek üzemeltetése, 

karbantartása, szállítójárművek üzemeltetése, karbantartása 

Szakaszos üzemű rakodógépek üzemeltetése, karbantartása 

Targoncák üzemeltetése, karbantartása 

Egyéb rakodók üzemeltetése, karbantartása 

 

Egyéb kertfenntartó gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása  

Idősfa átültető gépek üzemeltetése, karbantartása  

Emelőkosaras gépek üzemeltetése, karbantartása  

Egyéb kertfenntartó gépek üzemeltetése, karbantartása  

 
 



 

 

9. 

 
SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ 

a 

34 811 04 

 SZAKÁCS 

szakképesítés 

speciális szakiskolábantörténő oktatásához 

tanulásban akadályozottak (st) számára 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakmai tantervi adaptáció      

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 34 811 04 Szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet rendelet  

– a szakképesítés kerettantervét tartalmazó NGM rendelet 

alapján készült.       

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 811 04 

 

A szakképesítés megnevezése: Szakács 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás-turisztika 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 



 

 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 18. Vendéglátás-

turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények:- 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra; a második szakképzési évfolyamot 

követően 105 óra; a harmadik szakképzési évfolyamot követően 105 óra 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 

megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: nincs 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és 

felszerelésekre: nincs 

XX. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 



 

 

Módszertani ajánlás a tanulásban akadályozott tanulók szakmai képzéséhez 

A módszertani ajánlás alkalmazható szegregált (speciális szakiskolai) vagy integrált (többségi 

szakképző intézményben vagy csoportban) szervezeti formában, valamint speciális elemeinek 

átvételével a felnőttképzés keretében is. 

 

A tanulási akadályozottság jellemzői 

A tanulási akadályozottság a tanulás minden területére kiterjed, hosszan tartó, végigkíséri a gyermeket 

egész iskolai pályafutása alatt. A tanulási képesség fejlődésében olyan átfogó zavar következik be, 

amely jelentősen akadályozza a gyermek tanulását. Gyógypedagógiai eszközökkel ezen az állapoton 

sokat lehet változtatni, és meg lehet előzni a tanulási akadályozottság további romlását. A tanulásban 

akadályozott gyermekek gyógypedagógiai segítségnyújtással a többségi iskolát is látogathatják. Ha 

azonban nem kapnak elég segítséget, akkor kudarc-kudarcra halmozódik, egyre jobban elfordulnak az 

iskolától, tanulási kedvük (motivációjuk) és önértékelésük rohamosan csökken, és ezzel életesélyeik is 

romlanak. Megfelelő segítséggel azonban ez elkerülhető és hozzá lehet őket segíteni az örömmel és 

figyelemmel végzett eredményes tanuláshoz. A segítség a fiatal egyéni fejlesztését és a tanulási 

környezet számára megfelelővé alakítását egyaránt jelenti. 

Ha ennél pontosabban szeretnénk megfogalmazni a tanulási akadályozottságot, akkor az alábbi 

definícióhoz nyúlhatunk: 

„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az 

idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb 

funkcióképességei, illetve kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó 

tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.” (Mesterházi, 1998, 54.) 

Tehát az idegrendszeri károsodás mellett és helyett ebben a definícióban megjelenik a 

szociális környezet igen erős hatása, amely a későbbi tanulási sikerességet 

meghatározóan befolyásolhatja. 

A tanulási akadályozottság megállapítását a Tanulási 

 Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakemberei végzik 

komplex 

 vizsgálatok alapján. Szakértői véleményben rögzítik a fogyatékosság tényét, 

megjelölve 

 egyúttal a fejlesztés irányait. 

A tanulási akadályozottság – ahogy már szó volt róla – elsősorban iskolai tanulási 

helyzetekben jelentkezik, összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult 

fejlődésével, melynek következményei sok esetben a középiskolás fiatal tanulási 

teljesítményében is megjelennek, ezért az oktatás során még ekkor is figyelemmel kell 

lenni rájuk. A problémák az érzékelés-észlelés (percepció), a kivitelezés-végrehajtás, a 

szocio-emocionális területeken, valamint a kommunikáció terén egyaránt 

jelentkezhetnek. 

A társas kapcsolatokban, a szociális interakciókban jelentkező nehézségek a 

tanulásban akadályozott emberek esetében igen gyakoriak, még akkor is, ha az iskolát 

befejezve sikerül munkát találniuk, családot alapítaniuk. A szociális készségek 

fejlesztésének a hívei szerint a „mentális zavarok egy részét a szociális kompetencia 

hiánya okozza”. Ha ez így van, akkor jelentős eredményeket lehet elérni, ha 

figyelmünket a szociális készségek fejlesztésére fordítjuk, s energiát fektetünk bele 

mind a tanórákon, mind pedig azokon kívül. 



 

 

 

A szegregált és integrált szervezeti formák  

Szegregált intézményekben tanulnak olyan tanulásban akadályozott diákok, akik 

egyéni szükségleteik miatt nem képesek integrált oktatásban részt venni. Ezekben a 

gyógypedagógiai intézményekben megfelelő végzettségű szakemberek, 

gyógypedagógusok dolgoznak, valamint speciális tantervet alkalmaznak, mindezt kis 

létszámú osztályokban. 

Integráció esetében a tanulásban akadályozott fiatalok és a nem tanulásban 

akadályozott fiatalok együtt vesznek részt a tanítási folyamatban, a szabadidős 

tevékenységekben. A tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai 

nevelésének esetében az integráció feladata, hogy a számukra szükséges pedagógiai 

többletszolgáltatásokat az ép fejlődésű kortárscsoporton belül kapják meg. 

Az integráció feltételei a következők (ezek természetesen a szegregált intézményekben 

is jelen vannak). 

13. Objektív tényezők 

Az objektív tényezők közé tartoznak a tanulásban akadályozott gyermek iskolai 

boldogulását segítő tárgyi feltételek.  

 Az iskolának ki kell dolgoznia egy egységes, minden tanulóra kiterjedő, azonos 

tananyagot közvetítő tantervet, eltérés mindössze a tanulóktól elvárt, az egyéni 

képességekhez illeszkedő követelmények szintjén jelentkezhet. 

 A kisebb osztálylétszámú osztály kialakításakor figyelembe kell venni a fiatal 

tanulási akadályozottságát, így az osztályban 2 főnek számít, mert tanítása több 

figyelmet, megsegítést és speciális bánásmódot igényel.   

14. Szubjektív tényezők  

 A befogadó pedagógus szemlélete, módszerei, segítőkészsége, kreativitása, 

valamint a fogyatékosságról szóló ismeretei.  

 A szülők támogatása, hozzáállása és aktivitása.  

 A gyógypedagógus érzékenysége a probléma, illetve a gyermek iránt, 

felkészültsége, szakmai tudása, személyisége. A szakemberek közti 

kapcsolatrendszerben a leglényegesebb a pedagógus és a gyógypedagógus jó 

kapcsolata.  

 A társak és a környezet elfogadása. A sikeres integráció, beilleszkedés és elfogadás 

a személyiség szempontjából nézve kétirányú. Múlik azon is, hogy a környezet, az 

osztálytársak mennyire elfogadóak, mennyire hajlandóak a viselkedésükön 

változtatni ahhoz, hogy a fogyatékos gyermeket olyannak fogadják el amilyen, és 

igyekezzenek egyenrangúként kezelni. De múlik a fogyatékos gyermek 

személyiségén is. Minél fiatalabb korban kerül sor az integrációra annál nagyobb 

eséllyel lesz sikeres. 

Az integráció formái lehetnek: 

 Lokális integráció:az integráció legegyszerűbb és viszonylag könnyen 

megvalósítható változata, amikor a sajátos nevelési igényű és a nem sajátos 

nevelési igényű tanulók között semmilyen kapcsolat nem áll fenn, mindössze az 



 

 

iskola épülete közös. A tanulásban akadályozott tanulók külön osztályokban, 

csoportokban tanulnak.  

 Szociális integráció: ebben a formában már tudatosan szervezett az együttnevelés, 

a tanulásban akadályozott fiatalok a foglalkozásokon, a tanórákon kívüli időben 

találkoznak a többségi iskolába járó kortársaikkal.  

 Funkcionális integráció: az integrációnak ezen formája is két szinten valósulhat 

meg. A sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési igényű tanulók csoportja 

egy épületben tanul, külön osztályban, azonban a két párhuzamos osztály 

órarendjét tudatosan úgy szervezik, hogy bizonyos óráik egybeessenek (pl. 

készségórák, bizonyos tanórák). Így a két csoport találkozása tervezett és 

rendszeres, az együtt eltöltött időnek van célja. A teljes integráció az integráció 

legmagasabb szintje, amikor együtt fejlesztik a gyermekeket, a tanulásban 

akadályozott gyermek a tanítási idő minden percét ép kortársaival tölti el.  

Az integrációnak számos előnye lehet a tanulásban akadályozott fiatalok esetében. 

Kutatások igazolták, hogy fejlesztő környezetet jelent számukra ez a kortárs közösség, 

amely jelentheti azt, hogy tanulnak a többiektől, inger gazdag környezetben vannak, 

több ismerethez hozzájuthatnak, de akár azt is, hogy gyorsabb fejlődés tapasztalható 

náluk. A tanulók személyiségfejlődésében is pozitív változásokat hozhat, például: nő 

az önbizalmuk. Hosszabb távon sikeresebb lehet a társadalmi beilleszkedése azoknak 

a tanulóknak, akik integrált környezetben vettek részt az oktatás-nevelés 

folyamatában. Emellett barátságok alakulhatnak ki, valamint megtanulhatják a 

segítségkérést, illetve annak elfogadását is a fiatalok. 

 

Módszertani javaslatok 

A tananyag feldolgozása során alapvető szempontok: 

59. az ismeret sokoldalú szemléltetése, elméleti ismeretek gyakorlati 

megerősítése, 

60. az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben történő közlése, 

61. az ismeretek többszöri ismétlést, begyakorlást igénylő rögzítése, 

62. az alapvető ismeretek folyamatos felidézése, 

63. a hiányzó vagy nem megfelelő mélységű ismeretek időbeni pótlása, 

64. az egyes tantárgyakban megjelenő azonos ismeretanyag összehangolása, 

65. lényeges elemek, ok - okozati összefüggések kiemelése, megláttatása, rész - 

egész viszonyának bemutatása, 

66. a tananyag feldolgozása során a vizsgakövetelményekben 

megfogalmazottakat hangsúlyosan kell kezelni. 

A hatékony tantermi gyakorlat érdekében az alábbi tényezőket tekintjük lényegesnek: 

1. Kooperatív tanulás: a kortársakkal való közös munka és a kooperatív tanulás 

hatékonyan fejlesztik a tanulók értelmi és szociális-érzelmi képességeit. A kooperatív 

tanulás minden tanulónak hasznára válik: az a tanuló, aki magyaráz a másiknak, 

jobban és hosszabb időre megjegyzi az információt, az pedig, akinek magyaráznak, az 



 

 

ismeretszintjének megfelelőbb információkat kap, hiszen társa felfogási képessége alig 

magasabb, mint az övé. 

2. Együttműködésen alapuló problémamegoldás csökkentheti a zavaró magatartás 

mennyiségét és intenzitását a tanórák alatt. Fontos, hogy az osztály szabályait 

(házirendet) az egész osztály közreműködésével alakítsák ki, és hogy mindig jól 

látható helyen legyen elhelyezve az osztályteremben. 

3. A heterogén csoportalkotás hozzájárulhat a tanulásban akadályozott tanulók és 

többségi társaik között növekvő szakadék csökkentéséhez, valamint elősegítheti a 

diákok és a tanárok pozitív hozzáállását a sajátos nevelési igényű tanulókhoz. A 

tudásszint szerinti csoportosítás a tanulásban akadályozott tanulók 

marginalizációjához vezethet. 

4. A differenciálás létjogosultságát az indokolja, hogy a résztvevők alapvetően 

különböznek egymástól. Nem tarthatók azok a feltételezések, amelyek egy tényezőt 

tesznek felelőssé a gyerekek tanulási folyamatban való részvételének színvonaláért pl.: 

életkor, intelligencia, nyelvi fejlettség, apa foglalkozása stb. Helyette inkább több 

sajátosság együttes hatását kell feltételeznünk. Azt hogy melyek ezek, pontosan nem 

tudjuk. Mégis a következő sajátosságait érdemes a tanulóknak megismerni a 

differenciálás érdekében: továbbhaladáshoz szükséges előzetes, megalapozó tudás; 

aktivizálhatóság; önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség; együttműködési 

képesség színvonala; társas helyzet jellemzői. Mindezeket figyelembe kell vennünk 

annak eldöntésekor, hogy közös tanulási vagy differenciált tanulási feltételeket 

biztosítunk tanulóink számára. A differenciálás módozatai a következő lehetnek:  

 Differenciálás a segítségadásban: ha azonos tananyagot dolgozunk fel a 

tanulásban akadályozott fiatalok több segítséget igényelhetnek pl.: a feladat 

megismétlése a nekik megfelelő nyelvi szinten, a feladat kis lépésekre bontása, 

példa bemutatása, analógiák kihasználása, mintaadás stb. 

 Differenciálás a feladatok szintjén: adhatunk kevesebb feladatot a lassúbb 

munkatempójú fiatalok részére, vagy éppen többet a gyorsabbaknak. 

 Differenciálás a tevékenységek szintjén: használhatnak-e a gyerekek 

valamilyen eszközt vagy nem. Kötött vagy választható-e a tevékenység. A 

választási lehetőség biztosítása fokozhatja a gyerekek motivációját, 

felelősségérzetüket. 

 Differenciálás a szociális keretek szintjén: a gyerekek tanulhatnak egyedül, 

párban, kiscsoportban (azonos vagy megosztott feladatokon) vagy akár 

rugalmas tanuló csoportokban. 

 Differenciálás a tanulási stílus szerint: egyesek inkább vizuális típusúak, mások 

auditív vagy motoros beállítottságúak, de előfordulhat ezeknek a kombinációja 

is. Érdemes tájékozódni, hogy adott csoportban melyik dominál és annak 

megfelelően alakítani az ismeretközvetítést.  

 Differenciálás a célok szintjén: mindezek függvényében irreális lehet azonos 

célok kitűzése.  

 Differenciálás az értékelésben: ha a fentieknek megfelelően szervezzük az 



 

 

oktatást, akkor a szokásos iskolai értékelési módok (osztályzás, egyszavas 

minősítés) nehézkessé, szinte lehetetlenné válnak. A legalkalmasabb forma a 

leíró, szöveges értékelés lehet, amelynek feltételei is vannak. Az értékelés a 

konkrét teljesítményre vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz. 

Tartalmában komplex, mind pozitív, mind negatív elemek megjelennek. A 

fejlődés előző fokához kell, hogy kapcsolódjék és a perspektíva következő fokát 

jelöli meg. Emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét javaslatokat fogalmaz 

meg, a címzettek számára differenciáltan és érthető módon. 

5. Hatékony tanítás a munka megtervezését és következetes ellenőrzését, a 

teljesítmény mérését, értékelését és a magas követelményeket jelenti. A tanulásban 

akadályozott tanulók tekintetében ez a módszer az egyéni fejlesztési terv segítségével 

valósítható meg. Ennek a pedagógiai tevékenységnek a támogatására hozták létre az 

„Elektronikus Egyéni Fejlesztési Tervet”, az EEFT nevű programot (www.eeft.hu). A 

kialakított struktúra, sok száz oldalas szakmai támogató szöveg, és a tanulók sikereire, 

erősségeire építő egyéni fejlesztést támogató cselekvési tervek hasznos eszközök 

lehetnek. 

6. Otthonos tanulókörzet rendszere: tanulók a tanítás ideje alatt egy kisszámú teremből 

álló tanulási környezetben maradnak, és mintegy csoportfeladatként csak néhány 

pedagógus biztosítja számukra az oktatást, majdnem minden tantárgy esetében. 

Különösen a tanulásban akadályozott tanulók számára fontos ez, hiszen erősíti 

bennük az érzést, hogy tartoznak valahová. Ez elősegíti az állandó környezet 

kialakítását, valamint a nem tudásszint szerint szervezett oktatás megvalósítását. 

Magyarországon is van erre kezdeményezés, például: Dobbantó program 

(www.fszk.hu) 

7. Alternatív tanulási stratégiák segíthetnek abban, hogy a diákok hogyan tanuljanak, 

és hogyan oldjanak meg problémákat. Soha ne felejtsük le, hogy az, ami a tanulásban 

akadályozott tanulók javára szolgál, az a többségi tanulók számára is hasznos. 

8. Az IKT-s eszközök használata jelentős szerepet kap a habilitációs, rehabilitációs és 

a tanórai célok megvalósításában és feladataiban. Az olyan oktatóprogramok, amelyek 

valamilyen információszerzési lehetőséget adnak – a multimédia segítségével –, 

nagyon alkalmasak arra, hogy a tanulásban akadályozott tanulók számára 

megkönnyítsék az adott tananyag megértését, elsajátítását. A látványos, változatos és 

érdekes oktatóprogramok segítenek a tervezésben, a rigid gondolkodás oldásában az 

olvasás megszerettetésében. A multimédiás elemek (hang, kép, animáció) képesek 

arra, hogy a fiatalok figyelmét hosszabb távon fenntartsák, az új ismeretanyagot 

megértsék, és az IKT-s eszközök segítségével az elsajátított tananyagról játékos 

formában győződjenek meg. 

10. A befogadó értékelésnek jól körülhatárolható elemei vannak. (1) Azok a módszerek 

és stratégiák, amelyek segítségével világos képet kaphatunk az oktatás folyamatáról, 

a tanuló elért eredményeiről, és amelyek ugyanakkor arról is informálják a 

pedagógust, hogy a jövőben min kell változtatnia egyes tanulók vagy csoportok 

tanítása során. Ezek az elemek egyrészt segítik a reflektálást az adott időszak alatt 

http://www.fszk.hu/


 

 

elvégzett munkára, másrészt használható inputokat adnak a következő időszak 

tervezéséhez, a döntéshozatalhoz. (2) A befogadó értékelésben gyűjtött információ 

értéktöbbletet tartalmaz: nem egy adott pillanatról szóló „felvétel”, hanem figyelembe 

veszi az adott oktatási környezetet, beleértve az otthoni vagy egyéb környezeti 

tényezőket is, befolyásolja a gyerekek tanulását és magát a nevelési-oktatási 

folyamatot is. (3) Szerves része azoknak a tényezőknek az értékelése, amelyek 

hozzájárulnak a befogadás megteremtéséhez. (4) Jellemzője a tanuló, a tanárok, 

osztálytársak, szülők és mások bevonása az értékelésbe. (5) Tartalmaz olyan 

eljárásokat, amelyek más funkciókat is betölthetnek. Az iskoláknak aktívan kell 

támogatniuk az értékelés különféle megközelítéseinek kifejlesztését, amelyek egyben 

tükrözik a tanulók ugyancsak különféle tanulási módjait, és amelyek szintén különféle 

módon teszik lehetővé az értékeléshez szükséges tanulási tényanyag összegyűjtését. 

Ez persze azt feltételezi, hogy az iskolán belül a tanárok rugalmasan hozhatnak meg 

olyan döntéseket, mikor értékeljenek, mit értékeljenek és azt is, hogy a tanárok olyan 

módszerek alkalmazásához is hozzájutnak, amelyek egy adott tanuló által kedvelt 

értékelési eszközök. 

 

Befejezés  

A (speciális) szakiskolák feladata a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges 

ismeretek átadása, illetve az, hogy készítsenek fel az Országos Képzési Jegyzékben 

szereplő szakképesítések körében szakmai vizsgára. Emellett biztosítaniuk kell a 

tanulásban akadályozott diákok pályaválasztásának segítését, munkába állásának 

előkészítését, valamint olyan képességek, készségek fejlesztését is, amelyek a tanulók 

későbbi, önálló életvezetésével kapcsolatosak. 

 

  



 

 

XXI. Speciális szakiskolai óraterv OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

 

A szakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai: 

 

 

előkészítő 

évfolyam 

heti 

óraszám 

36 hét 

9. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

9. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

10. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

10. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

11. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

11. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

12. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

12. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

32 héttel 

Közismeret 31,5 10,5 378 11,5 414 10,5 378 10,5 336 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

együtt 

0 21 756+70 21 756+105 21 756+105 21 672 

Összesen 31,5 31,5 1134+70 32,5 1170+105 31,5 1134+105 31,5 1008 

8-10% szabad 

sáv  

(közismereti 

rész) 

3,5 2 72 1,5 54 1,5 54 1,5 48 

8-10% szabad 

sáv  

(szakmai 

rész) 

0 1,5 54 2 72 2 72 2 64 

Mindösszesen 

(teljes képzés 

ideje) 

35 35 1260 36 1296 35 1260 35 1120 

A szakképesítés oktatására fordítható idő 3482 óra 

(756+70+756+105+756+105+672+54+72+72+64) nyári összefüggő gyakorlattal és 

szakmai szabadsávval együtt. 



 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

évfolyamonként szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
12. 

évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5    

 

 70 

    

 

 105 

    

 

 105 

    

11499-12 

Foglalkoztatás II 
Foglalkoztatás II.       0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I 
Foglalkoztatás I.       2  

10045-12 

Gazdálkodás 

Vendéglátó 

gazdálkodás 
 1   0,5            

Szakmai 

számítások 
1,5     0,5   0,5        

10044-12 

Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 

Általános 

élelmiszer-

ismeretek, 

fogyasztóvédelem 

2                

Élelmiszerek 

csoportjai 
 2    0,5    1       

10046-12      

Szakmai idegen 

nyelv 

Szakmai idegen 

nyelv 
 3   1     1       

10049-12 

Konyhai kisegítés 

Előkészítési és 

ételkészítési 

alapismeretek 

2        

Előkészítési és 

ételkészítési 

alapozó gyakorlat 

 2,5       

10048-12 

Ételkészítés alapjai 

Ételkészítési alapok 4  1      

Ételkészítési 

alapgyakorlat 
 2,5  7     

Ételkészítési üzemi 

alapgyakorlat 
       10,5   10,5      

10075-12 

Ételkészítés 

Ételkészítési 

ismeretek 
         1   1    

Ételkészítési 

gyakorlat 
         7     

Ételkészítési üzemi 

gyakorlat 
             17,5 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 16   5 3,5   17,5  3,5  17,5 3,5   17,5 

Összes heti/ögy óraszám 21  70   21 105   21  105 21  



 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 

tanulói éves kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre 

rendelkezésre álló részének legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 



 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
12. 

évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
18                     18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4                     4 

Munkahelyek 

kialakítása 
4                     4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2                     2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2                     2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2                     2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4                     4 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.                   16    16 

Munkajogi 

alapismeretek 
                   4    4 

Munkaviszony 

létesítése 
                   4    4 

Álláskeresés                    4    4 

Munkanélküliség                    4    4 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.                  64    64 

Nyelvtani rendszerzés 

1 
                  

10  
  

10 

Nyelvtani 

rendszerezés 2 
                  

10 
  

10 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
                  

24 
  

24 

Munkavállalói 

szókincs 
                  

20 
  

20 

10045-12 

Gazdálkodás 

 

Vendéglátó 

gazdálkodás 
36   18        54 

Viselkedéskultúra, 

kommunikáció. 
5           5 

A gazdálkodás elemei, 

a piac.  
10           10 

A vendéglátás 

fogalma, 

főtevékenységei. 

11           11 

Üzletkörök és 

üzlettípusok. Tárgyi-, 
6           6 



 

 

személyi feltételek, 

munkaügyi ismeretek. 

A vendéglátásban 

jellemző vállalkozási 

formák. Adózási 

ismeretek. 

4   5        9 

Marketing a 

vendéglátásban.  
   8        8 

Ügyvitel a 

vendéglátásban. 
   5        5 

Szakmai számítások 54   18   18     90 

Viszonyszámok 17           17 

Tápérték-, tömeg- és 

veszteségszámítás 
14           14 

Létszám- és 

bérgazdálkodás 
12           12 

Árképzés 11   13        24 

Jövedelmezőség    5   6     11 

Készletgazdálkodás       6     6 

Elszámoltatás       6     6 

 

10044-12 

Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 

 

Általános élelmiszer-

ismeretek, 

fogyasztóvédelem 

72           72 

Az élelmiszereket 

felépítő anyagok és 

tápértékük megőrzése 

36           36 

Vendéglátó üzlet 

kialakításának feltételei 
18           18 

Vendéglátó 

tevékenység 

folytatásának 

követelményei 

9           9 

Fogyasztóvédelem 9           9 

Élelmiszerek 

csoportjai 
72   18   36     126 

Növényi eredetű 

élelmiszerek 
36           36 

Állati eredetű 

élelmiszerek 
36           36 

Édesítőszerek és 

édesipari termékek, 

koffeintartalmú 

élvezeti áruk 

   18   18     36 

Fűszerek, ízesítők, 

zamatosítók és 

állományjavítók 

      14     14 



 

 

Italok       4     4 

10046-12 

Szakmai idegen 

nyelv 

Szakmai idegen nyelv  108   36   36     180 

Szakmai kifejezések I. 36           36 

Szakmai kifejezések II.    20   16     36 

Szakmai technológiák 

I. 
27   4   4     35 

Szakmai technológiák 

II. 
27   4   4     35 

Szakmai szituációk I. 9   4   6     19 

Szakmai szituációk II. 9   4   6     19 

10049-12 Konyhai 

kisegítés 

Előkészítési és 

ételkészítési 

alapismeretek 

 72                    72 

Munkavédelem, 

tűzvédelem, szakmai 

elvárások, HACCP 

4                      4 

Technológiai 

alapismeretek 
 18                      18 

Saláták, öntetek, 

köretek  
25                       25 

Főzelékek, levesek, 

levesbetétek 
25                       25 

Előkészítési és 

ételkészítési alapozó 

gyakorlat 

  90                    90  

Munkavédelem, 

tűzvédelem, szakmai 

elvárások, HACCP 

  6                    6 

Technológiai 

alapismeretek 
   22                    22 

Saláták, öntetek, 

köretek 
   38                   38 

Főzelékek, levesek, 

levesbetétek 
   24                  24 

10048-12 

Ételkészítés 

alapjai 

Ételkészítési alapok 144       36                180 

Meleg mártások, meleg 

előételek, halakból, 

hidegvérűekből 

készíthető ételek 

36                       36 

Házi szárnyasokból 

készíthető ételek 
36                      36 

Vágóállatokból 

készíthető ételek  
 36                    36 

Vadakból készíthető 

ételek 
 32                     32 

Éttermi meleg-tészták, 

sós tésztaételek 
 4      32               36 



 

 

Munkaszervezési 

alapok 
       4               4 

Ételkészítési 

alapgyakorlat 
 90   252       342 

Meleg mártások, meleg 

előételek, halakból, 

hidegvérűekből, házi 

szárnyasokból 

készíthető ételek 

 90          90 

Vágóállatokból, 

vadakból készíthető 

ételek 

    144       144 

Éttermi meleg-tészták, 

sós tésztaételek 
    100       100 

Napi menü 

technológiai 

sorrendjének megfelelő 

munkatervek készítése 

    8       8 

Ételkészítési üzemi 

alapgyakorlat 
    378   378    756 

Saláták, öntetek, 

köretek, főzelékek.  
    144       144 

Levesek, levesbetétek, 

meleg mártások, meleg 

előételek, halakból, 

hidegvérűekből 

készíthető ételek 

    144       144 

Házi szárnyasokból 

készíthető ételek 
         90    90        180 

Vágóállatokból, 

vadakból készíthető 

ételek 

              144         144 

Éttermi meleg-tészták, 

sós tésztaételek 
              144         144 

10075-12 

Ételkészítés 

Ételkészítési 

ismeretek 
            36      32   68  

Az ételkészítés sajátos 

területei (hidegkonyhai 

készítmények, 

különleges és összetett 

levesek) 

            28         28 

Az ételkészítés sajátos 

területei (hideg 

édességek, 

tányérdesszertek, a 

hazai és nemzetközi 

konyha jellegzetes 

ételei) 

      8   12  20 



 

 

Étlap, hagyományos 

étrend és alkalmi 

menüsor 

összeállításának 

szabályai és 

kalkulációja, 

munkaszervezés 

         10  10 

Különleges és új 

konyhatechnikák és 

kapcsolódó 

technológiák 

                  10   10 

Ételkészítési gyakorlat               252         252 

Az ételkészítés sajátos 

területei (hidegkonyhai 

készítmények, 

különleges és összetett 

levesek) 

              120         120 

Az ételkészítés sajátos 

területei (hideg 

édességek, 

tányérdesszertek, a 

hazai és nemzetközi 

konyha jellegzetes 

ételei) 

              120        120 

Vendég előtti 

ételkészítés 
             12        12 

Ételkészítési üzemi 

gyakorlat 
                    560 560 

Az ételkészítés sajátos 

területei (hidegkonyhai 

készítmények, 

különleges és összetett 

levesek) 

                     140  140 

Az ételkészítés sajátos 

területei (hideg 

édességek, 

tányérdesszertek, a 

hazai és nemzetközi 

konyha jellegzetes 

ételei) 

                    140 140 

Vendég előtti 

ételkészítés 
                    126  126 

Büfé- és rendezvény 

ételek készítése új 

konyhatechnológia 

eljárásokkal 

                    140 140 



 

 

Büfé és rendezvény 

ételek kalkulációja 

számítógépen 

                   14  14 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám:  576  180   126  630    126  630    112  560  2940  

Összes éves/ögy óraszám: 756  70  756   105  756  105 672   3220 

Elméleti óraszámok/aránya  30 

Gyakorlati óraszámok/aránya  70 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően 

a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező 

összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének 

legalább 90%-a felosztásra került. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

  



 

 

 

 

A  

11500-12 azonosító számú 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 



 

 

A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és biztonság 
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 

jelentőségét 
x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 

kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 
 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 

szervezési feltételeivel kapcsolatos 

munkavédelmi követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a 

munkavédelmi feladatok ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási 

megbetegedések hátrányos következményei 
x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 

szabályozása 
x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 

feltételei 
  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 



 

 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  

 



 

 

2. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy      18 

óra 

 

1.31. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges 

kompetenciák elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

1.32. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

- 

 

1.33. Témakörök  

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek      4 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek 

megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások 

jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére 

és testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 

munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások 

jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések 

megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a 

biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések 

fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény fogalom meghatározásai.  

1.3.2. Munkahelyek kialakítása       4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

Szociális létesítmények 



 

 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és 

kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és 

felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző 

berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző 

vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése  

Raktározás 

 Áruk fajtái, raktározás típusai 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei      2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri 

alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, 

munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 

irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

1.3.4. Munkaeszközök biztonsága       2 óra 

Munkaeszközök halmazai 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei, és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-

megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb 

dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 

meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás 

követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és 

emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 



 

 

védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 

követelmények. 

 

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások       2 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok 

és keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások 

valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a 

lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége 

a munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek 

biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések 

megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége 

 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek      4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének 

megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben 

meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a 

követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók, 

munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 

törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek rendeleteinek 

szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok, 

illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, 

üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében 

ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok. 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések. 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések 

fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés 

eszköze. 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  



 

 

 

1.34. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

1.35. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.35.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 

Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 

jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    

 

1.35.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak 

veszélyei, ártalmai 

 

1.36. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

A  

11499-12 azonosító számú 

 

Foglalkoztatás II. 

megnevezésű 

 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 



 

 

A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
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FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít  x  x     

Alkalmazza a munkaerő-piaci technikákat     x    

Feltérképezi a karrierlehetőségeket      x   

Vállalkozást hoz létre és működtet       x  

Motivációs levelet és önéletrajzot készít      x   

Diákmunkát végez    x     

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 

munkavállaló felelőssége  x  x     

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák  x x      

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)  x x      

Álláskeresési módszerek     x    

Vállalkozások létrehozása és működtetése       x  

Munkaügyi szervezetek      x   

Munkavállaláshoz szükséges iratok    x     

Munkaviszony létrejötte    x     

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 

nyugdíjbiztosítási összefüggései  x  x     

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 

lehetőségei      x  x  

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)       x x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése  x x x  x  

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban  x  x  x  x 

Elemi szintű számítógéphasználat  x x  x  x  

Információforrások kezelése  x  x  x  x 

Köznyelvi beszédkészség  x  x x  x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x  x  x  x  

Szervezőkészség     x  x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség    x x  x  



 

 

Határozottság  x  x  x  x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás  x x x  x  

Információgyűjtés  x  x  x  x 

 

 

  



 

 

4. Foglalkoztatás II. tantárgy        16 

óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 

elsajátítására. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

4.3. Témakörök  

 

4.3.1. Munkajogi alapismeretek      4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei 

(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, 

együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott 

kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 

munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, 

felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, fajtái: atipikus 

munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 

történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás(mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, 

háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka.  

 

4.3.2. Munkaviszony létesítése       4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 

határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált 

bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 

munkáltató által kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 

összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és 



 

 

járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái 

(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

4.3.3. Álláskeresés         4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 

munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 

támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 

kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai 

típusú, önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs 

levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 

személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 

Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben), 

munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába 

történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerő-piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó 

(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs 

Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 

szerepe. 

 

4.3.4. Munkanélküliség        4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 

álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő 

együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség 

megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való 

törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a 

munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj 

előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 

önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, 

béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, 

vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 



 

 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, 

pszichológiai tanácsadás. 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés   x  

1.10. szerepjáték  x   

1.11. házi feladat   x  

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    



 

 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   

 

4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

  



 

 

 

A  

11497-12 azonosító számú 

 

Foglalkoztatás I. 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
  



 

 

A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 
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FELADATOK 

Idegen nyelven:         

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatványt kitölt 
x x x x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:         

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok       
x 

a munkakör alapkifejezései       x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven 

feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 

való reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés    x x    

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság  x  x  x   

Kapcsolatteremtő készség    x  x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés    x  x   

Analitikus gondolkodás      x   

 



 

 

5. Foglalkoztatás I. tantárgy       64 óra 

 

3.7. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és 

szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá 

egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, 

hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen 

eredményesen végezni a munkáját.  

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy 

alapvető nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, 

segédigék, illetve a mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az 

induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez 

kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre 

alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 

kompetenciafejlesztés. 

 

3.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek 

 

3.9. Témakörök 

 

3.3.9. 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 

elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó által 

idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért eredményére, 

illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértse, valamint a 

helyes igeidő használattal ezekre egyszerűmondatokban is képes lesz 

reagálni. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető 

igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 

3.3.10. Nyelvtani rendszerezés 2      10 óra 

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, 

a jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, 

szükségesség) - használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen 

nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. 



 

 

Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún idegen 

nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 3 alapvető igeidő, a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés, 

a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák 

arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve 

esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a 

munkahelyi meghallgatás során.  

 

3.3.11. 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. 

 

3.3.12. Munkavállalói szókincs       20 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 

mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának 



 

 

elsajátítása révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 

célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül 

a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. 

 

3.10. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanteremben, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 

 

3.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, 

mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

 

3.5.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés   x - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. kooperatív tanulás  x  - 

1.5. szerepjáték  x  - 

1.6. házi feladat x   - 

1.7. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x   - 

 

3.5.4. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x   - 



 

 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x   - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x   - 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x - 

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x - 

 

3.12. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

  



 

 

 

A 

10045-12 azonosító számú 

 

Gazdálkodás 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 

 



 

 

A 10045-12 azonosító számú, Gazdálkodásmegnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10045-12 

Gazdálkodás 

Vendéglátó gazdálkodás Szakmai számítások 
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FELADATOK 

Alkalmazza a gazdálkodás 

összefüggéseit 
 x   x          

Felméri az üzletben megjelenő 

keresletet és kínálatot 
 x    x         

Választékot állít össze, árlapot 

készít 
  x        x    

Figyelemmel kíséri az 

árukészletet 
  x    x      x  

Ellenőrzi a napi árukészletet 

és vételez a raktárból 
  x    x      x  

Elvégzi az áruátvétel és 

tárolás szakszerű 

dokumentálását 

  x          x  

Rendelést állít össze   x            

Árut vesz át   x            

Leltározási feladatokat végez   x          x x 

Bizonylatokat állít ki   x    x      x x 

Standol, elszámol a napi 

bevétellel 
  x    x      x x 

Nyugtát, 

készpénzfizetési/átutalási 

számlát állít ki 

  x    x    x    

Jelenléti ívet vezet   x x           

Elkészíti, módosítja a 

munkabeosztást 
  x x           

Ételt, italt, 

cukrászkészítményt, árukat 

beáraz 

          x    



 

 

Anyaghányadot, kalkulációt 

készít 
  x      x  x    

Veszteségszámításokat végez   x      x      

Gazdálkodási számításokat 

végez 
  x     x x x x x x x 

Kiszámítja az ételek tápanyag-

és energiatartalmát 
        x      

Az áru tömegével kapcsolatos 

számításokat készít 
        x      

Figyelemmel kíséri az üzleti 

eredmény és költségek 

alakulását 

          x x   

Megkülönbözteti a vendéglátó 

vállalkozási lehetőségeket és 

azok feltételeit 

    x          

Üzlettípusa marketingelemeit 

használja 
 x x   x         

Értékesítést ösztönző 

tevékenységet folytat 
x  x   x         

Alkalmazza az üzleti 

kommunikáció eszközeit 
x  x   x         

SZAKMAI ISMERETEK 

A gazdálkodás körfolyamata 

és elemei 
 x             

A gazdálkodás piaci szereplői  x             

A piacok csoportosítása  x             

A piaci tényezők és azok 

összefüggései 
 x             

A piaci verseny  x             

A gazdálkodás alapegységei  x             

A vállalkozások lényege és 

jellemzői 
    x          

Gazdálkodás és ügyvitel       x        

Áruszükségleti terv, 

árufedezet, beszerzési formák 
  x          x  

Raktári készletek kezelése, 

ellenőrzése 
  x          x  

Az áruátvétel szabályai, 

folyamata 
  x          x  

Költségelszámolás           x x   

Az anyagfelhasználás mérése             x  

Az étlaptervezés formái, 

jelentősége, alapelvei 
  x            

A vendéglátás 

tevékenységének általános 

feltételei 

 x x x           

A vendéglátó tevékenység 

tárgyi és személyi feltételei 
   x           



 

 

A munkaadó és a 

munkavállaló kapcsolata: 

munkaszerződés, munkaidő 

beosztás, munkabér 

   x      x     

Az üzleti gazdálkodás 

bizonylatai 
      x        

A gazdálkodás elemei, 

összefüggése és eredménye 
 x          x   

A vendéglátás gazdasági 

számításai 
       x x x x x x x 

A jövedelmezőséggel 

kapcsolatos mutatók 
           x   

Létszám- és 

bérgazdálkodással 

kapcsolatos mutatók 

   x      x     

Készletgazdálkodással 

kapcsolatos mutatók 
  x    x      x  

Árképzés   x        x    

Marketing alapismeretek      x         

Marketing tevékenység és 

reklámeszközök a 

vendéglátásban 

     x         

Értékesítés ösztönzés eszközei      x         

Viselkedéskultúra, 

kommunikáció 
x     x         

Az üzleti élet írásbeli formái x     x         

A vendéglátás üzletkörei és 

üzlettípusai 
   x           

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg 

megértése 
x x x x x x x x x x x x x x 

Szakmai nyelvi íráskészség x x x x x x x x x x x x x x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg 

megértése 
x x x x x x x x x x x x x x 

Szakmai nyelvű 

beszédkészség 
x x x x x x x        

Elemi számolási készség        x x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önállóság x x x x x x x x x x x x x x 

Szorgalom, igyekezet x x x x x x x x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Közérthetőség x x x x x x x x x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Tervezési képesség x x x x x x x x x x x x x x 

Rendszerező képesség x x x x x x x x x x x x x x 

Áttekintő képesség x x x x x x  x x x x x x x 



 

 

 
  



 

 

34. Vendéglátó gazdálkodás tantárgy      54 óra 

 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

A gazdaság alapfogalmainak, szervezeti kereteinek és a gazdálkodási 

tevékenység megjelenési formáinak megismerése. A munkaviszony létesítésével 

és megszüntetésével kapcsolatos ismeretek megszerzése. A vendéglátásban 

leggyakrabban előforduló vállalkozási formák megismerése. A vendéglátásra 

jellemző munkaerő-gazdálkodási feladatok meghatározása. Alapvető adózási 

ismeretek elsajátítása. A vendéglátás főtevékenységeinek, üzletköreinek 

megismerése. A vendéglátásban alkalmazandó kommunikációs és marketing 

elemek elsajátítása. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy tananyagtartalma kapcsolódik a szakmai modulok méréssel, 

anyaggazdálkodással és kínálat összeállítással kapcsolatos területeihez, 

felhasználva a közismereti tantárgyakban elsajátított általános kommunikációs 

és matematikai és társadalomismereti tartalmakhoz. 

 

8.3. Témakörök 

 

8.3.1. Viselkedéskultúra, kommunikáció    5 óra 

A kommunikáció fogalma, folyamata, elemei, formái, csatornái, módjai 

(verbális, non-verbális) 

Embertípusok, személyiségtípusok (Szangvinikus, kolerikus, melankolikus, 

flegmatikus) 

Szóbeli kommunikáció (kapcsolatfelvétel: köszönés, megszólítás, 

bemutatkozás, bemutatás, kapcsolattartás: beszélgetés, ismertetés, kapcsolat 

lezárása: elköszönés) 

Írásbeli kommunikáció (üzleti / hivatalos levél, önéletrajz, névjegykártya) 

Modern kommunikációs csatornák szerepe, előnye-hátránya, használatának 

szabályai (e-mail, fax, SMS, MMS, üzenetrögzítő) 

 

8.3.2. A gazdálkodás elemei, a piac    10 óra 

A gazdálkodás alapfogalmai  

A gazdálkodás körfolyamata, termelési-újratermelési ciklus, a gazdálkodás 

összefüggései (szükséglet, igény, termelés, elosztás, csere,a pénz, mint 

fizetőeszköz - kialakulásának rövid áttekintése, fogyasztás) 

Szükségletek csoportosítása (fontosság, mennyiség, minőség,) 

Nemzetgazdaság fogalma, tagozódása (ág, ágazat, alágazat, szakágazat, 

szektorok) 

A piac fogalma, fajtái (áru, szolgáltatás, pénz, tőke, munkaerő) 

A piac történeti áttekintése (tiszta piacgazdaság, tervgazdaság, vegyes 



 

 

piacgazdaság) 

A piac tényezői és azok kapcsolata (kereslet – kínálat – ár) 

A piaci verseny (feltételei), korunk piaci helyzete 

 

8.3.3. A vendéglátás fogalma, fő tevékenységei.   11 óra 

A vendéglátás fogalma 

A vendéglátás helye, szerepe a nemzetgazdaságban  

A vendéglátás feladata 

A vendéglátás jelentősége (gazdasági, kulturális, társadalmi, politikai) 

A vendéglátás fő- és melléktevékenységei: 

Beszerzés (árufőcsoportok, vendéglátásban jellemző árurendelési- beszerzési 

típusok: szállítási szerződés, cash and carry, árurendelést befolyásoló 

tényezők: pillanatnyi készlet, törzskészlet, biztonsági készlet, árak, akciók, 

szezon, felvett foglalások, szállítási kondíciók, forgótőke, fizetési feltételek, 

HACCP minősítés, hűtőlánc) Szerződéskötés, árurendelés 

Raktározás (áruátvétel kritériumai: mennyiségi, minőségi, értékbeli, számla, 

szállítólevél, áruátvétel eszközei pl. mérleg, raktárak típusai: szárazáru, 

földesáru, hús, hal, tojás, szakosított tárolás, FIFO elv, raktárak kialakításának 

szabályai, helyiségek kapcsolatai, útvonalak)  

Termelés (áruvételezés szabályai, vételezési ív, vételezés szempontjai: 

pillanatnyi készlet, várt forgalom, szakosított előkészítés: zöldség, hús, hal, 

tojás, termelés helyiségei: konyhák típusai) 

Értékesítés (választékközlés eszközei: étlap, itallap, árlap ártájékoztatás, 

rendelés folyamata, hidegen – melegen tartás, értékesítési rendszerek: 

kiszolgálás, felszolgálás, önkiszolgálás) 

Szolgáltatás (szolgáltatás fogalma, vendéglátás jellemző szolgáltatásai) 

Mellékfolyamatok (mosogatás: fehér, fekete, hulladékkezelés: veszélyes 

hulladékok, stb.) 

 

8.3.4. Üzletkörök és üzlettípusok. Tárgyi-, személyi feltételek, munkaügyi 

ismeretek      6óra 

Vendéglátás üzemei, üzletei (termelőüzemek tevékenysége, üzem-üzlet-

üzlethálózat fogalma) 

Üzletkörök (melegkonyhás vendéglátóhelyek, cukrászdák, italüzletek, zenés 

szórakozóhelyek) 

Üzlettípusok jellemzői (elhelyezkedés, kialakítás, berendezés, választék, 

befogadóképesség, vendégkör, árak, szolgáltatások)  

A vendéglátás tárgyi feltételei (üzem, üzlet, termelés és értékesítés helyiségei, 

berendezései) 

A vendéglátás személyi feltételei (termelés, értékesítés, szolgáltatás 

munkakörei) és munkaügyi ismeretek 

Munkáltató és munkavállaló kapcsolata (munkaszerződés fogalma, tartalma, 



 

 

jellemzői) Munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei. 

Munkaköri leírás célja, tartalma. 

 

8.3.5. A vendéglátásban jellemző vállalkozási formák. Adózási ismeretek

       9óra 

A gazdálkodás alapegységei, alapfogalmai (állam, gazdálkodó szervezetek, 

háztartás) 

Vállalkozási formák, típusok (egyéni és társas vállalkozások, KKT, BT, KFT, 

RT) 

Vendéglátásra jellemző vállalkozási típusok jellemzői (egyéni, BT, KFT 

alapítása, alapításának feltételei, dokumentumai, tagjai, tagok felelőssége, 

tagok jogai, vállalkozások vagyona, megszűntetési módjai, belső és külső 

ellenőrzése, NAV) 

Adó fogalma, adó alanya, tárgya, adózás alapelvei, funkciói 

Adók csoportosítása, főbb adófajták jellemzői (SZJA, jövedéki adó, 

osztalékadó, nyereségadó, helyi adók, ÁFA) 

 

8.3.6. Marketing a vendéglátásban     8 óra 

A marketing fogalma, kialakulása, fejlődési szakaszai. 

A marketingtevékenység részfolyamatai (piacszegmentálás és a piaci 

csoportok jellemzői, a piackutatás módjai és azok jellemzői, a marketing-mix 

elemei és jellemzői, végrehajtás és ellenőrzés) 

A marketingkommunikáció eszközei: reklám (feladata, célja, formái, fogalma, 

a reklámüzenet, a reklámeszköz fogalma és csoportjai, a reklámhordozó 

fogalma és csoportjai, a vendéglátásban alkalmazott üzleten belüli és üzleten 

kívüli reklámeszközök és reklámhordozók) 

Személyes eladás (fogalma, jellemzői), közönségkapcsolatok (fogalma, 

feladatai, fajtái), eladásösztönzés (fogalma, eszközei), egyéb piacbefolyásoló 

eszközök. 

 

8.3.7. Ügyvitel a vendéglátásban     5 óra 

Bizonylatok típusai, szigorú számadású bizonylatok jellemzői. 

Ügyvitel fogalma, gazdasági esemény és bizonylatolás 

Nyomtatványok felismerése, kitöltése, alkalmazása, tartalmának ismerete 

(készpénzfizetési számla, nyugta, átutalási számla, felvásárlási jegy, standív, 

étkezési utalványok, vásárlók könyve.) 

Készletgazdálkodás a vendéglátásban: a készletgazdálkodás fogalmai 

(nyitókészlet, készletnövekedés, készletcsökkenés, értékesítésen kívüli 

készletcsökkenés, zárókészlet, átlagkészlet, forgási sebesség) bizonylatainak 

típusai, kitöltése (szállítólevél, számla, bevételezési-kiadási bizonylat, 

vételezési jegy, selejtezési ív) 

Leltározás: áruátvétel, bevételezés, készletnyilvántartás, leltározás módjai 



 

 

(elszámoltató, lecsapó, átadó-átvevő, vagyonmegállapító) folyamata, 

bizonylatainak ismerete, kitöltése (leltárív, leltárjegyzőkönyv), standolás. 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek(ajánlás) 

Sorszám 

Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x  x     - 

1.2. kiselőadás x       - 

1.3. megbeszélés x   x    - 

1.4. vita    x    - 

1.5. szemléltetés x  x  x   - 

1.6. projekt   x     - 

1.7. kooperatív tanulás x  x     - 

1.8. szimuláció x   x    - 

1.9. szerepjáték   x     - 

1.10. házi feladat  x      - 

1.11 gyűjtőmunka x x  - 

1.12 portfólió készítés x x  - 

1.13. 
irányított manuális 

tevékenység 
 x x    - 

 

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 
Egyéni 

Csoport- 

bontás 

Osztály- 

keret 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
        

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x  x    -  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
 x x  x   - 



 

 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x  x     - 

1.4. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x  x     - 

1.5. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
 x  x x   - 

2. 

Ismeretalkalmazási 

gyakorló tevékenységek, 

feladatok 

        

2.1. Írásos elemzések készítése x  x     - 

2.2. Leírás készítése x   x    - 

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x  x   x  - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x   x  x  - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x  x     - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       - 

3. 
Csoportos munkaformák 

körében 
        

3.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     - 

3.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x x     - 

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     - 

3.4. Csoportos helyzetgyakorlat    x    - 

3.5. Csoportos versenyjáték    x    - 

 

8.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 



 

 

35. Szakmai számítások tantárgy       90 óra 

 

35.1. A tantárgy tanításának célja 

Alapvető statisztikai, árképzési, jövedelmezőségi számítási ismeretek 

megismerése, alkalmazása. Termékek és szolgáltatások árának kialakítása, 

összetételének elemzése. Vendéglátó üzletek bevételének, kiadásainak, 

költségeinek, eredményének elemzése. Optimális készlet kialakításához szükséges 

számolási ismeretek elsajátítása. Bevétel, eredmény, költség tervezése, elemzése 

mutatószámok, viszonyszámok segítségével. Optimális létszám és bérgazdálkodás 

megismerése, mutatószámainak alkalmazása.  

 

35.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy tananyagtartalma felhasználja a közismeretben elsajátított matematikai 

alapokat, ráépülve a Vendéglátó gazdálkodás tantárgy fogalmi rendszerére és 

kapcsolódik az Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem tantárgy 

témaköreihez. 

 

35.3. Témakörök  

35.3.1. Viszonyszámok       17 óra 

Százalékszámítás, kerekítés szabályai 

Statisztikai ábrázolási módok (kördiagram, oszlopdiagram, idősor), 

statisztikai táblázatok. 

Megoszlási viszonyszám 

Bázis- és láncviszonyszám 

Dinamikus viszonyszám 

Tervfeladat- és tervteljesítési viszonyszám 

 

35.3.2. Tápérték-, tömeg- és veszteségszámítás   14 óra 

Mértékegység átváltások 

Alapfogalmak (bruttó súly, tárasúly, nettó súly) 

Energia- és tápérték táblázat 

Anyaghányad-számítás 

Tömegszámítás 

Veszteség- és tömegnövekedés számítás 

 

35.3.3. Létszám- és bérgazdálkodás     12  óra 

Átlaglétszám számítása 

Munkabér költség, bérköltség közterhekkel kiszámítása 

Termelékenység számítása 

Átlagbér számítása 

Bérszínvonal, bérszínvonal közterhekkel 

 



 

 

35.3.4. Árképzés        24 óra 

Árkialakítás szempontjai 

Áruk és szolgáltatások árának kialakítása, sajátosságai, felépítése (bruttó és 

nettó ár, ÁFA, beszerzési ár, árrés, haszonkulcs) 

ÁFA számítás 

Árképzés, árkialakítás 

Árengedmény- és felárszámítás 

Ár- és bevételelemzés (árrés-szint, anyagfelhasználási-szint, haszonkulcs) 

 

35.3.5. Jövedelmezőség       11óra 

A költség fogalma, fajtái és azok csoportosítása (nemek szerint, bevételhez 

való viszonya szerint, elszámolhatóság szerint) 

Költséggazdálkodás, költségelemzés (költségszint) 

Az eredmény fogalma (nyereség, veszteség, null szaldó / fedezeti pont) 

Az eredmény-kimutatás menete, jövedelmezőségi tábla készítése, az adózott 

és az adózatlan eredmény kiszámítása 

Az eredmény elemzése (eredményszint) 

 

35.3.6. Készletgazdálkodás      6óra 

Átlagkészlet számítási módok, azok alkalmazása (számtani átlag, súlyozott 

átlag, kronologikus átlag) 

Áruforgalmi mérlegsor alkalmazása 

Készletgazdálkodási mutatószámok alkalmazása (forgási sebesség napokba 

és fordulatokban) 

  

35.3.7. Elszámoltatás        6 óra 

Leltárhiány, többlet értelmezése 

Normalizált hiány, készen tartási veszteség értelmezése 

Raktár elszámoltatása 

Termelés elszámoltatása 

Értékesítés elszámoltatása 

 

35.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

35.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

 

 



 

 

35.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos 

módszerek(ajánlás) 

Sorszám 

Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x  x     - 

1.2. kiselőadás x       - 

1.3. megbeszélés x   x    - 

1.4. vita    x    - 

1.5. szemléltetés x  x  x   - 

1.6. projekt   x     - 

1.7. kooperatív tanulás x  x     - 

1.8. szimuláció x   x    - 

1.9. szerepjáték   x     - 

1.10. házi feladat  x      - 

1.11 gyűjtőmunka x x  - 

1.12 portfólió készítés x x  - 

1.13. 
irányított manuális 

tevékenység 
 x x    - 

 

35.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 
Egyéni 

Csoport- 

bontás 

Osztály- 

keret 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
        

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x  x    -  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
 x x  x   - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x  x     - 

1.4. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x  x     - 

1.5. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
 x  x x   - 

2. 

Ismeretalkalmazási 

gyakorló tevékenységek, 

feladatok 

        

2.1. Írásos elemzések készítése x  x     - 

2.2. Leírás készítése x   x    - 



 

 

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x  x   x  - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x   x  x  - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x  x     - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       - 

3. 
Csoportos munkaformák 

körében 
        

3.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     - 

3.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x x     - 

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     - 

3.4. Csoportos helyzetgyakorlat    x    - 

3.5. Csoportos versenyjáték    x    - 

 

35.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

  



 

 

 

 

 

 

A 

10044-12 azonosító számú 

 

Élelmiszer, fogyasztóvédelem 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 

 



 

 

A 10044-12 azonosító számú, Élelmiszer, fogyasztóvédelem megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10044-12 Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 

Általános élelmiszer-ismeretek, 

fogyasztóvédelem 
Élelmiszerek csoportjai 
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FELADATOK 

Alkalmazza a korszerű 

táplálkozástudomány eredményeit 
x    x x    

Alkalmazza a korszerű életmódhoz 

kötődő sajátosságokat 
x    x x    

Alkalmazza az élelmiszerkutatások 

eredményeit 
x    x x    

Alkalmazza a diétás szabályokat x    x x    

Betartja és betartatja a HACCP 

előírásait 
 x x x x x    

Betartja és betartatja a higiéniai 

előírásokat 
 x x x x x    

Az előírásoknak megfelelően tárolja az 

élelmiszereket 
 x x x x x x x x 

Alapanyagokat vizsgál és/vagy 

ellenőriz 
   x x x x x x 

Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve 

minőség-megőrzési időket és az áruk 

minőségét 

   x  x x x x 

Az előírásoknak megfelelően 

alkalmazza a mintavételi szabályokat 
x         

Betartja és betartatja a 

környezetvédelmi előírásokat 
   x  x x x x 

Betartja a fogyasztóvédelmi 

előírásokat 
   x      

Magas fokú személyi higiéniát tart 

fenn az élelmiszer forgalmazás során 
  x x      

SZAKMAI ISMERETEK 

Táplálkozástudományi alapismeretek x         

Élelmiszerek tápértékének megőrzése x         

Mikroorganizmusok jellemzői x         

Élelmiszerek tartósítása x         

Malomipari termékek, sütőipari 

termékek, tészták 
     x    

 



 

 

Természetes édesítőszerek, 

mesterséges édesítőszerek 
      x   

Zsiradékok     x x    

Tej, tejtermékek     x     

Tojás     x     

Hús, húsipari termékek, baromfifélék, 

halak és hidegvérűek, vadak 
    x     

Zöldségek, gyümölcsök      x    

Édesipari termékek, koffeintartalmú 

élelmiszerek 
      x   

Alkoholtartalmú italok, alkoholmentes 

italok 
        x 

Fűszerek, ízesítőanyagok, 

adalékanyagok, kényelmi anyagok 
       x  

Élelmiszer vizsgálat x         

A HACCP élelmiszerbiztonsági 

rendszer alapelvei 
   x      

Személyi higiénia   x x      

Nyersanyagok beszerzési, átvételi, 

tárolási, előkészítési követelményei 
   x      

Vendéglátó termékkészítés, tárolás, 

szállítás, kiszolgálás kritikus 

pontjainak meghatározása 

   x      

Vendéglátó műhely, konyha, eladótér 

higiéniája, kritikus pontok ellenőrzése 
 x x       

Vendéglátó tevékenység 

környezetvédelmi előírásai 
  x       

Hazai és EU-s fogyasztóvédelmi 

szabályok 
  x       

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x x x x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg 

megértése 
x x x x x x x x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x x x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság  x x x x x x x x 

Felelősségtudat x x x x      

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság    x      

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x x x x      

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x      

 



 

 

36. Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem tantárgy   72 óra 

 

36.1. A tantárgy tanításának célja 

Az élelmiszereket felépítő anyagok jellemző kémiai, fizikai tulajdonságainak 

megismertetése, a táplálkozásban betöltött szerepük megmutatása. A vendéglátó 

üzlet kialakításának és üzemeltetésének követelményei és a működéssel 

kapcsolatos fogyasztóvédelmi és HACCP szabályok elméleti hátterének 

megismertetése, a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása. A feldolgozott 

élelmiszerek forgalomba hozatalának lehetőségei, feltételeinek elsajátítása. 

 

36.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

36.3. Témakörök 

 

36.3.1. Az élelmiszereket felépítő anyagok és tápértékük megőrzése 

          36 óra 

Az élelmiszerek fogalma 

Az élelmiszerek árujellemzői és forgalmazásuk feltételei 

Táplálkozás jelentősége. 

Az élelmiszereket felépítő anyagok: víz, fehérjék, zsiradékok és zsírszerű 

anyagok, szénhidrátok, vitaminok, ásványi anyagok, adalékanyagok. 

Emésztés, tápanyag felszívódás. 

Táplálkozás feladata, a szervezet tápanyag és energiaszükséglete. 

Élelmiszerek tápértékének megőrzése. 

Az élelmiszerek feldolgozásának hatása a tápanyagokra. 

Az élelmiszerek feldolgozása folyamán bekövetkező változások. 

Mikroorganizmusok jellemzése, életfeltételei. 

Mikroorganizmusok hasznos és káros tevékenysége. 

Az élelmiszerek romlása. 

A tartósítás fogalma. 

Az élelmiszer-tartósítás fizikai módszerei 

Az élelmiszer-tartósítás, fizika-kémiai módszerei 

Az élelmiszer-tartósítás kémiai módszerei. 

Az élelmiszer-tartósítás biológiai módszerei. 

 

36.3.2. Vendéglátó üzlet kialakításának feltételei   18 óra 

Vendéglátó egységek telepítésének alapfeltételei. 

Környezetszennyezés nélküli építési terület, ivóvíz, szennyvízelvezetés 

követelményei. 

A helyiségek egyirányú kapcsolódása, tiszta és szennyezett övezetek 



 

 

kereszteződésének tilalma. 

Bejáratok kialakításának követelményei. 

Raktárak kialakításának követelményei. 

Előkészítő helyiségek kialakításának követelményei. 

Konyhák, műhelyek kialakításának követelményei. 

Mosogatók kialakításának követelményei. 

Vendégtér, szociális helyiségek kialakításának követelményei. 

Személyi higiénia. 

Test, munkaruha higiéniai előírásai, egészségügyi kiskönyv, érvényes orvosi 

alkalmassági vizsgálat igazolása. 

Vendéglátó tevékenység, élelmiszer előállítás személyi feltételei. 

Képzési, egészségügyi, szakmai és erkölcsi feltételek. 

 . 

36.3.3. Vendéglátó tevékenység folytatásának követelményei  9 óra 

A témakör részletes kifejtése 

A HACCP minőségbiztosítási rendszer alapelvei. 

Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, előkészítési követelményei. 

Üzemi, üzleti terméktárolás szabályai. 

Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi előírásai. 

 

36.3.4. Fogyasztóvédelem        9 óra 

Fogyasztók egészségének és biztonságának védelme  

Fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme 

Fogyasztói jogokról való tájékoztatás és azok oktatása 

Jogorvoslathoz és kárigényhez, érvényesítéséhez való jog 

Jog a fogyasztóvédelmi érdekek képviseletéhez fogyasztói részvétellel 

Állami fogyasztóvédelmi intézményrendszerek 

Önkormányzati fogyasztóvédelmi szervek 

Társadalmi fogyasztóvédelmi érdekképviseleti szervezetek 

Vásárlók Könyve használatának és az abba történt bejegyzések elintézésének 

szabályai 

Vásárlók könyvének hitelesítése, kihelyezése 

Jegyzőkönyv kitöltése 

Válaszadás határideje a bejegyzésre 

Szavatosság és jótállás helytállási kötelezettségei 

Szavatosság és jótállás helytállási kötelezettségének időtartama 

Szavatosság és jótállás helytállási bizonyítási kötelezettségei  

 



 

 

36.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

36.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

36.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos 

módszerek(ajánlás) 

Sorszám 

Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x  x     - 

1.2. kiselőadás x       - 

1.3. megbeszélés x   x    - 

1.4. vita    x    - 

1.5. szemléltetés x  x  x   - 

1.6. projekt   x     - 

1.7. kooperatív tanulás x  x     - 

1.8. szimuláció x   x    - 

1.9. szerepjáték   x     - 

1.10. házi feladat  x      - 

1.11 gyűjtőmunka x x  - 

1.12 portfólió készítés x x  - 

1.13. 
irányított manuális 

tevékenység 
 x x    - 

 

36.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 
Egyéni 

Csoport- 

bontás 

Osztály- 

keret 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
        

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x  x    -  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
 x x  x   - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x  x     - 

1.4. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x  x     - 



 

 

1.5. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
 x  x x   - 

2. 

Ismeretalkalmazási 

gyakorló tevékenységek, 

feladatok 

        

2.1. Írásos elemzések készítése x  x     - 

2.2. Leírás készítése x   x    - 

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x  x   x  - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x   x  x  - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x  x     - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       - 

3. 
Csoportos munkaformák 

körében 
        

3.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     - 

3.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x x     - 

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     - 

3.4. Csoportos helyzetgyakorlat    x    - 

3.5. Csoportos versenyjáték    x    - 

 

36.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

 

  



 

 

37. Élelmiszerek csoportjai tantárgy      126 óra 

 

37.1. A tantárgy tanításának célja 

A vendéglátásban felhasználásra kerülő élelmiszerek tulajdonságainak, azok 

konyhatechnológiai szerepének és fontosságának megismerése a felhasználás 

lehetőségeinek az elsajátítása.  

 

37.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. Az Előkészítési és ételkészítési alapismeretek 

tantárgyban A technológiai alapismeretek témakör kapcsolódó tartalom. 

 

37.3. Témakörök 

 

37.3.1. Növényi eredetű élelmiszerek     36 óra 

Növényi eredetű zsiradékok jellemzése és felhasználása. 

Zsírok, olajok fogalom-meghatározása. 

A növényi olajok, zsírok jellemzői, alapanyagai, előállításuk fő lépcsői. 

Az állati eredetű zsírok jellemzői, előállításuk. 

Zsírok-olajok minőségértékelésének szempontjai. 

A termékcsoport áruinak minőségmegőrzése. 

Zöldségek jellemzése és felhasználása. 

A gyümölcs- és zöldségáruk árurendszere. 

A gyümölcs- és zöldségáruk árutulajdonságai. 

Gyümölcsfajták jellemző árutulajdonságai. 

Zöldségfajták jellemző árutulajdonságai. 

Gyümölcs- és zöldségáruk minőségmegőrzése, forgalmazásuk szabályai. 

Gyümölcsök jellemzése és felhasználása 

Gabona-, malom-, sütő- és tésztaipari termékek jellemzése és felhasználása. 

A gabonafajták és alkalmazásuk az emberi táplálkozásban. 

Malomipari műveletek és termékeik. 

Száraztészták. 

A kenyér. 

Sütőipari fehértermékek. 

 

37.3.2. Állati eredetű élelmiszerek     36 óra 

Állati eredetű zsiradékok (vaj, sertészsír, baromfizsír, háj, tepertő, állati eredetű 

olajak) jellemzése felhasználása. 

Tej, tejkészítmények, tejtermékek jellemzése, felhasználása (tej, túró, joghurt, 

sajt, vaj, ízesített tejkészítmények, tejkonzervek, sűrített tej, stb.). A tej és 

tejkészítmények, tejtermékek tárolása, eltarthatósága, vendéglátó ipari 

felhasználása. 



 

 

Tojás felépítése, összetétele, tojássárgája és fehérje technológiai hatása. Tojás 

minősítése, tárolása, tartósított termékei. A tojás tárolása, eltarthatósága 

vendéglátó ipari felhasználása. 

Hús, húsipari termékek jellemzése, táplálkozástani jelentősége, felhasználása. 

Tartós és nem tartós húsipari termékek, darabos áruk, vörös áruk, pácolt, főtt, 

füstölt, szárított készítmények. A húsipari termékek eltarthatósága, tárolása és 

vendéglátói pari felhasználása. 

A húsfeldolgozó ipar nyersanyagai. 

Alapanyagok, segéd- és járulékos anyagok. 

Húsfeldolgozó ipari műveletek. 

A húsfeldolgozó ipar termékeinek jellemzése és csoportosítása, minőségi 

követelményei. 

Töltelékes áruk: hőkezeléssel és hőkezelés nélkül készült töltelékes áruk. 

Darabos húskészítmények. 

Étkezési szalonnák. 

Húskonzervek. 

A halfeldolgozó ipar termékei. 

Halkonzervek. 

Baromfiipari termékek, vágott baromfik jellemzése, táplálkozástani 

jelentősége, felhasználása. A háziszárnyasok (tyúk, liba, kacsa, pulyka, stb.) 

feldolgozása. A baromfihúsból készült húsipari termékek, tárolása, 

eltarthatósága. 

Vadak jellemzése felhasználása. A vadhúsok táplálkozástani jelentősége. A 

vadhúsok kezelése, feldolgozása. A vadak csoportosítása. 

Halak és hidegvérűek jellemzése felhasználása. 

Egyéb hidegvérű állatok jellemzése, táplálkozástani jelentősége, felhasználása. 

Halak, puhatestűek, rákok, kagylók, étkezési csigák. 

  

37.3.3. Édesítőszerek és édesipari termékek, koffeintartalmú élvezeti áruk

          36 óra 

A témakör részletes kifejtése 

Természetes édesítőszerek jellemzése és felhasználása. 

Mesterséges édesítőszerek jellemzése és felhasználása. 

Kakaópor jellemzése és felhasználása. 

Csokoládétermékek és bevonó masszák jellemzése és felhasználása. 

Kávéfajták, kávé feldolgozása, pörkölési módok, kávé felhasználása.  

Teafajták, tea feldolgozása, összetétele, felhasználása. 

  

37.3.4. Fűszerek, ízesítők, zamatosítók és állományjavítók   14 óra 

Fűszerek jellemzése és felhasználása. 

Ízesítőanyagok, só és ecet jellemzése, felhasználása. 

Adalékanyagok jellemzése és felhasználása. 



 

 

Ételkészítési és cukrászati kényelmi anyagok jellemzése és felhasználása. 

  

37.3.5. Italok         4 óra 

A témakör részletes kifejtése 

Alkoholtartalmú italok jellemzése és felhasználása.  

Alkoholmentes italok. 

Természetes vizek, ásványvizek, gyógyvizek fogalma, biológiai hatása, 

szerepük a kereskedelemben. 

Gyümölcs- és zöldséglevek, szörpök (élettani hatásuk, alapanyagaik, 

minőségi követelmények). 

Szénsavas üdítőitalok (táplálkozástani hatásuk, kereskedelmi jelentőségük, 

minőségi követelményeik, minőségmegőrzés időtartama). 

Alkoholtartalmú italok. 

Az alkohol élettani hatásának ismertetése. 

A kulturált alkoholfogyasztás szabályai. 

Hazánk borvidékei. 

A borok. 

A borok fogalma, jellemzése, készítése, kezelése és gondozása, palackozása, 

tárolása. 

Minőséget meghatározó tényezők. 

A borok típusai. 

Természetes borok. 

Likőrborok. 

Szénsavas borok. 

A pezsgő gyártása, minőségi jellemzői, fajtái, minőségi követelmények, 

érzékszervi tulajdonságai, választéka, palacktípusa. 

A sör (jellemzése, készítése, minőségét meghatározó tényezők). 

Sörök fő típusa, forgalomba hozatala. 

Szeszipari készítmények (jellemzése, készítése, minőségi követelménye, 

kereskedelmi jelentősége). 

Alkoholmentes italok jellemzése és felhasználása. 

 

37.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

37.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

37.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos 

módszerek(ajánlás) 

Sorszám Alkalmazott oktatási 
A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 



 

 

módszer neve 
egyéni csoport osztály 

pont lebontása, 

pontosítása) 

1.1 magyarázat x  x     - 

1.2. kiselőadás x       - 

1.3. megbeszélés x   x    - 

1.4. vita    x    - 

1.5. szemléltetés x  x  x   - 

1.6. projekt   x     - 

1.7. kooperatív tanulás x  x     - 

1.8. szimuláció x   x    - 

1.9. szerepjáték   x     - 

1.10. házi feladat  x      - 

1.11 gyűjtőmunka x x  - 

1.12 portfólió készítés x x  - 

1.13. 
irányított manuális 

tevékenység 
 x x    - 

 

37.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 
Egyéni 

Csoport- 

bontás 

Osztály- 

keret 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
        

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x  x    -  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
 x x  x   - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x  x     - 

1.4. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x  x     - 

1.5. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
 x  x x   - 

2. 

Ismeretalkalmazási 

gyakorló tevékenységek, 

feladatok 

        

2.1. Írásos elemzések készítése x  x     - 

2.2. Leírás készítése x   x    - 

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x  x   x  - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x   x  x  - 



 

 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x  x     - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       - 

3. 
Csoportos munkaformák 

körében 
        

3.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     - 

3.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x x     - 

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     - 

3.4. Csoportos helyzetgyakorlat    x    - 

3.5. Csoportos versenyjáték    x    - 

 

37.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

  



 

 

 

 

 

 

A 

10046-12 azonosító számú 

 

Szakmai idegen nyelv 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 

 



 

 

A 10046-12 azonosító számú, Szakmai idegen nyelv megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10046-12 

Szakmai idegen nyelv 

Szakmai idegen nyelv  
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FELADATOK 

Idegen nyelven kommunikál a 

munkatársaival és a vendégekkel 
    x x 

Fejleszti az idegen nyelvű beszédkészségét     x x 

Idegen nyelven telefonál     x x 

Technológiai műveleteket, 

munkafolyamatokat idegen nyelven mond 

el 

  x x   

A gyakorlati munka során idegen nyelven 

utasítást ad és fogad 
    x x 

Az általános gasztronómia idegen nyelvű 

szókincsét alkalmazza 
x x x x x x 

A vendéglátás legfontosabb idegen nyelvű 

szókincsét alkalmazza 
x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Általános idegen nyelvű kommunikáció, 

olvasás, fordítás 
x x x x x x 

Etikett, protokoll idegen nyelven     x x 

Illemtani formulák idegen nyelven     x x 

Idegen nyelvű szakmai kommunikáció a 

vendégekkel 
x x   x x 

Idegen nyelvű szakmai kommunikáció a 

beszállítókkal, viszonteladókkal, 

munkatársakkal 

x x   x x 

Vevőpanaszok kezelése idegen nyelven x x   x x 

Konyhai, cukrászati, éttermi félkész és 

késztermékek idegen nyelvű technológiája 
x x x x   

Italok és ételek neve, készítésük 

technológiájának leírása idegen nyelven 
x x x x   

Konyhai, cukrászati és éttermi gépek, 

berendezések nevei és feliratainak ismerete 

idegen nyelven 

x x x x   

  



 

 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Idegen nyelvű beszédkészség     x x 

Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg 

megértése 
x x x x x x 

Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg 

megértése 
x x x x   

Idegen nyelvű géphasználati feliratok 

értelmezése, megértése 
x x x x   

Elemi számolási készség idegen nyelven x x     

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Szorgalom, igyekezet x x x x x x 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság     x x 

Kapcsolatteremtő készség     x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás   x x   

Gyakorlatias feladatértelmezés   x x x x 

 

 



 

 

38. Szakmai idegen nyelv tantárgy      180 óra 
 

38.1. A tantárgy tanításának célja 

A vendéglátásban használt szakmai szókincs elsajátítása, alkalmazása. Különböző 

ételkészítési, cukrászati technológiák idegen nyelvű ismerete, alkalmazása. A 

vendéglátás termelésében, értékesítésében jellemző szituációk idegen nyelvű 

kezelése. 

 

38.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy tananyagtartalma a közismereti nyelvtanításban elsajátított ismeretekre 

épül és kapcsolódik az alap-szakképesítések közös moduljaihoz, valamint saját 

szakmai modulok tartalmaihoz.  

 

38.3. Témakörök 

 

38.3.1. Szakmai kifejezések I.      36 óra 

Gasztronómia nyersanyagai. 

Cukrászkészítmények megnevezései. 

Ételek megnevezései. 

Italok megnevezései. 

 

38.3.2. Szakmai kifejezések II.      36 óra 

Vendéglátó ipari egységek és helyiségeik. 

Vendéglátásban használatos eszközök, berendezések, gépek megnevezései. 

Beszerzési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések. 

Termelési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések. 

Értékesítési folyamatoknál, tevékenységeknél használt kifejezések. 

 

38.3.3. Szakmai technológiák I.      35 óra 

Cukrászati technológiák. 

 

38.3.4. Szakmai technológiák II.      35 óra 

Ételkészítési technológiák. 

 

38.3.5. Szakmai szituációk I.    19 óra 

Álláskereséshez kapcsolódó szituációk 

Termeléshez kapcsolódó szituációk 

 

38.3.6. Szakmai szituációk II.    19 óra 

Kommunikáció a munkatársakkal. 

Etikett, protokoll alkalmazása. 

Kommunikáció a vendégekkel. 



 

 

Vendégek fogadása. 

Ajánlás idegen nyelven. 

Rendelésfelvétel idegen nyelven. 

Panaszkezelés. 

 

38.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

38.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

38.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos 

módszerek(ajánlás) 

Sorszám 

Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x  x     - 

1.2. kiselőadás x       - 

1.3. megbeszélés x   x    - 

1.4. vita    x    - 

1.5. szemléltetés x  x  x   - 

1.6. projekt   x     - 

1.7. kooperatív tanulás x  x     - 

1.8. szimuláció x   x    - 

1.9. szerepjáték   x     - 

1.10. házi feladat  x      - 

1.11 gyűjtőmunka x x  - 

1.12 portfólió készítés x x  - 

1.13. 
irányított manuális 

tevékenység 
 x x    - 

 

38.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 
Egyéni 

Csoport- 

bontás 

Osztály- 

keret 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
        

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x  x    -  



 

 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
 x x  x   - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x  x     - 

1.4. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x  x     - 

1.5. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
 x  x x   - 

2. 

Ismeretalkalmazási 

gyakorló tevékenységek, 

feladatok 

        

2.1. Írásos elemzések készítése x  x     - 

2.2. Leírás készítése x   x    - 

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x  x   x  - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x   x  x  - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x  x     - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       - 

3. 
Csoportos munkaformák 

körében 
        

3.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     - 

3.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x x     - 

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     - 

3.4. Csoportos helyzetgyakorlat    x    - 

3.5. Csoportos versenyjáték    x    - 

 

38.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

  



 

 

 

 

 

 

A 

10049-12 azonosító számú 

 

Konyhai kisegítés 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 

 



 

 

A 10049-12 azonosító számú, Konyhai kisegítés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10049-12 Konyhai kisegítés 

Előkészítési és ételkészítési 

alapismeretek  

Előkészítési és ételkészítési alapozó 

gyakorlat 
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FELADATOK 

Elvégzi az egyéni 

előkészületeket 
x    x    

Előkészíti a 

tevékenységéhez 

szükséges munkaterületet, 

gépeket, berendezéseket, 

eszközöket, anyagokat, 

gondoskodik a 

tisztántartásukról 

x x  x  x x  

Nyers és feldolgozott 

élelmiszereket készít elő: 

húst, halat, zöldség- és 

gyümölcsféléket, tojást, 

malomipari termékeket 

x x x x  x  x 

Ételkészítési alap-, 

kiegészítő- és befejező 

műveleteket végez 

x x x x  x x x 

Salátákat, önteteket készít, 

tálal 
x  x   x x  

Hagyományos és korszerű 

konyha technológiával 

készülő főzelékeket, 

köreteket készít, tálal 

x x x x  x x x 

Leveseket és levesbetéteket 

készít, tálal 
x x x x  x x x 

Az étel jellegének 

megfelelően készen tart 
 x x x  x x x 

Gondoskodik a 

maradvány tárolásáról 
x  x  x  x x 

Szükség szerint mosogat x      x x 

Rendet és tisztaságot tart a 

munkakörnyezetében 
x      x x 



 

 

Betartja a munkavédelmi 

és tűzrendészeti 

szabályokat 

x    x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Húsbontás   x    x  

Saláták és öntetek   x    x  

Főzelékek, köretek   x x   x x 

Levesek, levesbetétek   x x   x x 

Ételkészítés alap-, 

kiegészítő- és befejező 

műveletei 

 x x x  x x x 

Anyagfelhasználás 

ellenőrzése 
  x    x x 

A konyha és kapcsolódó 

helyiségeinek higiéniai, 

tűzrendészeti és 

munkavédelmi szabályai 

x        

Munkahelyi és személyi 

higiénia 
x       x 

Gépek, berendezések, 

eszközök üzemeltetési 

jellemző 

x x    x  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi szöveg hallás 

utáni megértése 
x x     x  

Szakmai nyelvű hallott 

szöveg megértése 
x x  x   x x 

Szakmai nyelvű 

beszédkészség 
x x  x   x x 

Elemi számolási készség   x x   x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Mozgáskoordináció (testi 

ügyesség) 
     x x x 

Elhivatottság, 

elkötelezettség 
x    x  x  

Önállóság       x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Motiválhatóság   x    x x 

Irányíthatóság   x x   x x x 

Együttműködés   x  x  x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Módszeres munkavégzés  x x   x x x 

Gyakorlatias 

feladatértelmezés 
  x    x x 

A környezet tisztántartása  x x   x x x 

 



 

 

9. Előkészítési és ételkészítési alapismeretek tantárgy   72 óra 

 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

Az ételkészítési folyamatok különböző technológiákhoz köthető mozzanatainak 

elsajátítása az előkészítés, elkészítés, készentartás, tálalás folyamatában. A saláták, 

öntetek, főzelékek, köretek, levelesek, levesbetétek ételcsoportok rendszereinek 

elsajátítása, a megadott ételcsoportokba tartozó ételek ételkészítési technológiáinak 

elméleti elsajátítása. 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem tantárgy, az 

Élelmiszerek csoportjai tantárgy valamint a Vendéglátó gazdálkodás tantárgy 

anyagához kapcsolódik. 

 

9.3. Témakörök  

 

9.3.1. Munkavédelem, tűzvédelem, szakmai elvárások, HACCP 4 óra 

Munkavédelmi előírások a szakács szakmában. 

Balesetvédelmi előírások szakács szakmában. 

Tűzvédelmi előírások a vendéglátásban. 

Gépek, berendezések, munkaeszközök előírás szerinti használata. 

Személyi higiénia, higiéniai előírások, azok betartása, munkaruha 

használata. 

Szakmai követelmények, elvárások a szakács szakmában. 

HACCP szakács szakmára vonatkozó előírásai, szelektív hulladékgyűjtés, 

energiatakarékosság. 

 

9.3.2. Technológiai alapismeretek     18 óra 

A konyhák és kapcsolódó helyiségek kialakításának szabályai, eszközei, 

berendezései, felszerelései. 

Az élelmiszerek kiválasztásának szempontjai.  

A zöldség és gyümölcsfélék fajtáinak szezonális áttekintése, összetételük 

A zöldség és gyümölcsfélék előkésztése 

Malomipari termékek előkészítése 

Állati eredetű élelmiszerek előkészítése 

Az elkészítés műveletei: főzés, gőzölés, sütés, pirítás, párolás, mikrohullámú 

hőkezelés, füstölés. 

Elkészítést kiegészítő műveletek: sűrítési eljárások, dúsítási eljárások, 

bundázási eljárások, alaplevek, kivonatok, pecsenyelevek, fűszerezés, 

ízesítés. 

Befejező műveletek. 

 



 

 

9.3.3. Saláták, öntetek, köretek     25 óra 

Saláták:  

Nyers saláták, főzve készült saláták,tartósított saláták. 

Salátaöntetek (dresszingek) ecet-olaj öntetek, tejtermék alapú öntetek. 

Köretek készítése: 

Zöldségekből főzéssel, gőzöléssel, sütéssel és párolással készíthető 

zöldségköretek. 

Burgonyából készíthető köretek: 

Főtt burgonya – köretek, sültburgonya-köretek,főtt-sült burgonyaköretek 

pároltburgonya – köretek. 

Gabonafélékből készíthető köretek: 

Főzéssel, pirítással és párolással készíthető gabonaköretek. 

Tésztaköretek: 

Főzéssel, sütéssel, párolással és gőzöléssel készíthető tésztaköretek. 

Gyümölcsökből készíthető köretek: 

Főzéssel, sütéssel, párolással készíthető gyümölcsköretek. 

Vegyes köretek. 

 

9.3.4. Főzelékek, levesek, levesbetétek    25 óra 

Főzelékek 

Levesek, levesbetétek. 

Levesek. 

Híglevesek (magyaros hígleves, erőleves). 

Sűrített levesek (egyszerű, pürélevesek, krémlevesek, gyümölcslevesek, 

nyáklevesek). 

Levesbetétek. 

Főzelékek. 

Sűrített főzelékek. 

Angolos főzelékek. 

Franciás főzelékek. 

Lengyeles főzelékek. 

Különleges főzelékek. 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

  



 

 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos 

módszerek(ajánlás) 

Sorszám 

Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x  x    -  

1.2. kiselőadás x       - 

1.3. megbeszélés x   x    - 

1.4. vita    x    - 

1.5. szemléltetés x  x  x   - 

1.6. projekt   x     - 

1.7. kooperatív tanulás x  x     - 

1.8. szimuláció x   x    - 

1.9. szerepjáték   x     - 

1.10. házi feladat  x      - 

1.11 gyűjtőmunka x x  - 

1.12 portfólió készítés x x  - 

1.13. 
irányított manuális 

tevékenység 
 x x    - 

 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 
Egyéni 

Csoport- 

bontás 

Osztály- 

keret 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
        

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x  x    -  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
 x x  x   - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x  x     - 

1.4. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x  x     - 

1.5. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
 x  x x   - 



 

 

2. 

Ismeretalkalmazási 

gyakorló tevékenységek, 

feladatok 

        

2.1. Írásos elemzések készítése x  x     - 

2.2. Leírás készítése x   x    - 

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x  x   x  - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x   x  x  - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x  x     - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       - 

3. 
Csoportos munkaformák 

körében 
        

3.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     - 

3.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x x     - 

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     - 

3.4. Csoportos helyzetgyakorlat    x    - 

3.5. Csoportos versenyjáték    x    - 

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

10. Előkészítési és ételkészítési alapozó gyakorlat tantárgy   90 óra 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

Az ételkészítési folyamatok különböző technológiákhoz köthető mozzanatainak 

elsajátítása készség szinten. A saláták, öntetek, főzelékek, köretek, levelesek, 

levesbetétek, ételcsoportok rendszereinek elsajátítása, a megadott ételcsoportokba 

tartozó ételek elkészítésének elsajátítása, begyakorlása. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az Előkészítési és ételkészítési alapozó ismeretek tantárgy anyagára 

épül és a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul Általános élelmiszer-

ismeretek, fogyasztóvédelem tantárgy és az Élelmiszerek csoportjai tantárgy 

anyagához kapcsolódik. 

 



 

 

10.3. Témakörök 

 

10.3.1. Munkavédelem, tűzvédelem, szakmai elvárások, HACCP 6 óra 

Munkavédelmi előírások a gyakorlatban. 

Balesetvédelmi előírások a gyakorlatban. 

Tűzvédelmi előírások. A tűzvédelmi terv egyes dolgozóra vonatkozó 

elvárásainak begyakorlása 

Gépek, berendezések, munkaeszközök előírás szerinti használata. 

Személyi higiénia, higiéniai előírások, azok betartása, munkaruha használata. 

Szakmai követelmények, elvárások a szakács szakmában. 

HACCP szakács szakmára vonatkozó előírásai. 

A HACCP dokumentáció elemeinek kitöltése a tartalmi, formai előírások 

betartásával. 

Szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság. 

 

10.3.2. Technológiai alapismeretek     22 óra 

A tankonyha és üzem kapcsolódó helyiségei (raktárak, előkészítők, 

mosogatók) kialakításának szabályai, eszközei, berendezései, felszerelései. 

Konyhákon használt edények és kéziszerszámok 

Az élelmiszerek kiválasztása. 

Az élelmiszerek kiválasztásának szempontjai.  

Az élelmiszerek előkészítésének formái, lehetőségei, előkészítés a 

gyakorlatban. 

A zöldség és gyümölcsfélék előkészítése 

Malomipari termékek előkészítése 

Állati eredetű élelmiszerek előkészítése 

Az elkészítés műveletei.  

Az elkészítés műveletei: főzés, gőzölés, sütés, pirítás, párolás, mikrohullámú 

hőkezelés, füstölés különböző alapanyagokkal. 

Az elkészítés kiegészítő műveletei.  

Elkészítést kiegészítő műveletek: sűrítési eljárások, dúsítási eljárások, 

bundázási eljárások, alaplevek, kivonatok, pecsenyelevek, fűszerezés, ízesítés 

gyakorlása. 

Befejező műveletek gyakorlása. 

Az ételek készen tartása (hidegen, melegen), adagolás, tálalás, díszítés 

gyakorlása. 

 

10.3.3. Saláták, öntetek, köretek     38 óra 

Saláták:  

Nyers saláták, főzve készült saláták,tartósított saláták. 

Salátaöntetek (dresszingek) ecet-olaj öntetek, tejtermék alapú öntetek. 

Köretek készítése: 



 

 

Zöldségekből főzéssel, gőzöléssel, sütéssel és párolással készíthető 

zöldségköretek. 

Burgonyából készíthető köretek: 

Főtt burgonya – köretek, sültburgonya-köretek,főtt-sült burgonyaköretek 

pároltburgonya – köretek. 

Gabonafélékből készíthető köretek: 

Főzéssel, pirítással és párolással készíthető gabonaköretek. 

Tésztaköretek: 

Főzéssel, sütéssel, párolással és gőzöléssel készíthető tésztaköretek. 

Gyümölcsökből készíthető köretek: 

Főzéssel, sütéssel, párolással készíthető gyümölcsköretek. 

Vegyes köretek. 

 

10.3.4. Főzelékek, levesek, levesbetétek    24 óra 

Levesek, levesbetétek. 

Híglevesek (magyaros hígleves, erőleves). 

Sűrített levesek (egyszerű, pürélevesek, krémlevesek, gyümölcslevesek, 

nyáklevesek). 

Levesbetétek. 

Főzelékek. 

Sűrített főzelékek. 

Angolos főzelékek. 

Franciás főzelékek. 

Lengyeles főzelékek. 

Különleges főzelékek. 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely 

 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos 

módszerek(ajánlás) 

Sorszám 

Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x  x     - 

1.2. megbeszélés x   x    - 

1.3. vita    x    - 

1.4. szemléltetés x  x  x   - 

1.5. projekt   x     - 



 

 

1.6. szimuláció x   x x   - 

1.7. 
irányított manuális 

tevékenység 
 x x     - 

 

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
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et
 

1. Csoportos munkaformák körében     

1.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

1.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

1.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

2. Gyakorlati munkavégzés körében     

2.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x   - 

2.2. Műveletek gyakorlása x   - 

2.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

3. Vizsgálati tevékenységek körében     

3.1. Technológiai próbák végzése  x  - 

3.2. Technológiai minták elemzése  x  - 

3.3. Anyagminták azonosítása x   - 

 

10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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10048-12 azonosító számú 

 

Ételkészítés alapjai 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 



 

 

A 10048-12 azonosító számú, Ételkészítés alapjai megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a 

témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10048-12 Ételkészítés 

alapjai 
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FELADATOK 

Tájékozódik a napi 

feladatokról 
 x     x x x x x x x x x 

Előkészíti a 

munkaterületet, gépeket, 

berendezéseket, 

eszközöket, anyagokat 

x      x x x  x x x x x 

Használja a korszerű 

technikai gépeket, 

berendezéseket, 

eszközöket 

x x     x x x  x x x x x 

Hagyományos ételekhez 

tartozó mártásokat 

készít, tálal 

x      x  x x  x    



 

 

Meleg előételeket készít, 

a tálalási szabályokat 

nyomon követi és 

alkalmazza 

x      x  x x  x    

Sós tészta ételeket készít, 

tálal 
x      x  x x     x 

Halakból és egyéb 

hidegvérű állatokból 

ételeket készít, tálal 

x      x  x x  x    

A hazai és nemzetközi 

vágóállatok húsrészeiből 

ételeket készít, tálal 

x  x    x x x x    x  

Házi szárnyasokból 

ételeket készít és tálal 
x x     x  x x   x   

Vadhúsokból ételeket 

készít és tálal 
x   x   x x x x    x  

Éttermi meleg-tésztákat 

készít törekedve a 

hagyományos készítési 

módra, újszerű 

megjelenési formában 

tálalva 

x    x  x  x x     x 

Egyszerű menüt elkészít 

és tálal 
x x    x  x x x x x x x x 

Helyben fogyasztásra 

vagy elvitelre ételeket 

adagol, tálal, díszít 

x     x x x x       

Ügyel a 

vagyonbiztonságra 
x     x x x x       

Betartja a higiéniai 

előírásokat, HACCP 

szabályokat 

x     x x x x  x x x x x 



 

 

  



 

 

SZAKMAI ISMERETEK 

Az ételkészítés alap, 

kiegészítő, és befejező 

műveletei 

x x x x x x x x x  x x x x x 

Hagyományos ételekhez 

tartozó mártások 
x      x  x   x    

Meleg előételek x      x  x   x    

Sós tésztaételek x    x  x  x      x 

Halakból, egyéb 

hidegvérű állatokból 

készíthető ételek 

x      x  x   x    

Vágóállatok 

húsrészeinek, 

belsőségeinek 

felhasználhatósága 

x  x    x x x     x  

Házi szárnyasokból 

készíthető ételek 
x x     x  x    x   

Vadhúsokból készíthető 

ételek 
x   x   x x x     x  

Éttermi meleg-tészták x    x  x  x      x 

Menü összeállítás 

alapszabályai 
 x    x   x       

Gépek, berendezések, 

eszközök üzemeltetési 

jellemzői 

x      x x x x x x x x x 

Üzemtan x     x x  x       



 

 

A konyha és kapcsolódó 

helyiségeinek higiéniai, 

tűzrendészeti, 

minőségbiztosítási, 

munka- és 

vagyonvédelmi 

szabályai 

x      x x x  x x x x x 

Napi konyhai feladatok x x    x x x x x      

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Kézírás x       x x x      

Olvasott szakmai szöveg 

megértése 
x x x x x x x x x x x x x x x 

Szakmai nyelvű hallott 

szöveg megértése 
x x     x x x x x x x x x 

Szakmai nyelvű 

beszédkészség 
x x x x x  x  x  x x x x x 

Elemi számolási készség x x x x x  x x x  x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség       x x x  x x x x x 

Mozgáskoordináció 

(testi ügyesség) 
      x x x  x x x x x 

Kézügyesség       x x x  x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kompromisszumkészség x x       x x      

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Áttekintő képesség x x     x x x x x x x x x 

A környezet 

tisztántartása 
      x x x  x x x x x 

Problémamegoldás, 

hibaelhárítás 
      x x x x      



 

 

11. Ételkészítési alapok tantárgy       180 óra 

 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

A meleg mártások, meleg előételek, halak, hidegvérűek, vágóállatok, házi 

szárnyasok, vadak, éttermi meleg-tészták, sós tésztaételek ételcsoportok 

elsajátítása, a megadott ételcsoportokba tartozó ételek ételkészítési technológiáinak 

elméleti elsajátítása. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az 10049-12  Konyhai kisegítés modul szakmai tartalmára épül és 

kapcsolódik a Vendéglátó gazdálkodás tantárgy tananyagtartalmához. 

 

11.3. Témakörök  

 

11.3.1. Meleg mártások, meleg előételek, halakból, hidegvérűekből 

készíthető ételek       36 óra 

Mártások, pecsenyelevek. 

Meleg mártások: 

Egyszerű meleg mártások 

Gyümölcsmártások. 

Világos alapmártások. 

Barnamártások. 

Pecsenyelevek. 

Meleg előételek: 

Zöldség- és főzelékféléből készíthető meleg előételek (bundázott előételek, 

töltött előételek, ropogósok, felfújtak, csőben sültek, egyéb készítmények). 

Tésztákból készíthető meleg előételek (vajastésztából készíthető meleg 

előételek, sós omlós tésztából készíthető meleg előételek, főtt tésztából 

készíthető meleg előételek, palacsintából készíthető meleg előételek, fánkok, 

tekercsek). 

Rizottók. 

Sajtból készíthető meleg előételek (bundázott sajtok, ropogósok, felfújtak, 

egyéb készítmények). 

Tojásból készíthető meleg előételek (főtt tojások, bevert tojások, habart 

tojások, tojáslepények, tükörtojás, tálon sült tojás, rántott tojás, töltött tojás). 

Húsokból és belsőségekből készíthető meleg előételek (bundázott előételek, 

ropogósok, felfújtak, csőben sültek, egyéb készítmények). 

Meleg vegyes ízelítő. 

Halakból, hidegvérűekből készíthető ételek: 

Édesvízi fehér húsú halakból készíthető ételek. 

Édesvízi barna húsú halakból készíthető ételek. 

Tengeri fehér húsú halakból készíthető ételek. 



 

 

Tengeri barna húsú halakból készíthető ételek. 

Vándorhalakból készíthető ételek. 

Hidegvérű állatokból készíthető ételek. 

 

11.3.2. Háziszárnyasokból készíthető ételek   36 óra 

Házi szárnyasokból készíthető ételek. 

Egészben sütéssel, töltéssel készíthető háziszárnyas ételek. 

Frissen sütéssel készíthető háziszárnyas ételek. 

Párolással készíthető háziszárnyas ételek. 

Főzéssel készíthető háziszárnyas ételek. 

 

11.3.3. Vágóállatokból készíthető ételek     36óra 

Marhahúsból készíthető ételek: 

Egészben sütéssel készíthető ételek. 

Frissen sütéssel készíthető ételek. 

Párolással készíthető ételek. 

Apróhúsból készíthető marhahús ételek. 

Borjúhúsból készíthető ételek: 

Egészben sütéssel készíthető ételek. 

Frissen sütéssel készíthető ételek. 

Párolással készíthető ételek. 

Sertéshúsból készíthető ételek: 

Egészben sütéssel készíthető ételek. 

Frissen sütéssel készíthető ételek. 

Párolással készíthető ételek. 

Főzéssel készíthető ételek. 

Belsőségekből készíthető ételek. 

Bárány és ürühúsból készíthető ételek: 

Egészben sütéssel készíthető bárány és ürühús ételek. 

Frissen sütéssel készíthető bárány és ürühús ételek. 

Párolással készíthető bárány és ürühús ételek. 

 

11.3.4. Vadakból készíthető ételek     32 óra 

Vadhúsokból készíthető ételek: 

Egészben sütéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és 

apróvadakból). 

Frissen sütéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból). 

Párolással készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból). 

Főzéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból). 

 

11.3.5. Éttermi meleg tészták, sós tésztaételek   36óra 

Éttermi meleg tészták és sós tésztaételek: 



 

 

Gyúrt tészták: 

Főtt tészták (egyszerű, burgonyás, túrós, gesztenyés). 

Főtt-sült tészták (édes, sós). 

Kevert tészták: 

Palacsinták. 

Galuskák. 

Morzsafélék. 

Egyéb kevert tészták. 

Omlós tészták. 

Rétesek. 

Felvert tészták. 

Vajastészták. 

Égetett tészták. 

Felfújtak, pudingok. 

 

11.3.6. Munkaszervezési alapok     4 óra 

Egyszerű menü összeállításának szabályai és az összeállított menükhöz 

szükséges gépek, berendezések, eszközök, idő- és munkaerőigény 

hozzárendelése. 

A konyhai munkafelosztás (reszort) 

A konyhai személyzet hierarchiája 

Az étlap feladata, szerepe. 

Az étlap rendszere, tartalma. 

Nyugat-európai rendszerű ételcsoportosítás. 

Közép-európai rendszerű ételcsoportosítás. 

Az étlap összeállításának szempontjai. 

Étrend. 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem / informatikaterem 

 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos 

módszerek(ajánlás) 

Sorszám 

Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x  x    -  

1.2. kiselőadás x       - 



 

 

1.3. megbeszélés x   x    - 

1.4. vita    x    - 

1.5. szemléltetés x  x  x   - 

1.6. projekt   x     - 

1.7. kooperatív tanulás x  x     - 

1.8. szimuláció x   x    - 

1.9. szerepjáték   x     - 

1.10. házi feladat  x      - 

1.11 gyűjtőmunka x x  - 

1.12 portfólió készítés x x  - 

1.13. 
irányított manuális 

tevékenység 
 x x    - 

 

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 
Egyéni 

Csoport- 

bontás 

Osztály- 

keret 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
        

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x  x    -  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
 x x  x   - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x  x     - 

1.4. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x  x     - 

1.5. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
 x  x x   - 

2. 

Ismeretalkalmazási 

gyakorló tevékenységek, 

feladatok 

        

2.1. Írásos elemzések készítése x  x     - 

2.2. Leírás készítése x   x    - 

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x  x   x  - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x   x  x  - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x  x     - 

  



 

 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       - 

3. 
Csoportos munkaformák 

körében 
        

3.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     - 

3.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x x     - 

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     - 

3.4. Csoportos helyzetgyakorlat    x    - 

3.5. Csoportos versenyjáték    x    - 

      

 

11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

12. Ételkészítési alapgyakorlat tantárgy     342 óra 

  

12.1. A tantárgy tanításának célja 

A meleg mártások, meleg előételek, halak, hidegvérűek, vágóállatok, házi 

szárnyasok, vadak, éttermi meleg-tészták, sós tésztaételek ételcsoportok 

rendszereinek elsajátítása, a megadott ételcsoportokba tartozó ételek 

elkészítésének elsajátítása, begyakorlása. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy tananyagtartalma a 10049-12 Előkészítési és előkészítési 

alapgyakorlatok modul tananyagtartalmára épül. 

 

12.3. Témakörök 

 

12.3.1. Meleg mártások, meleg előételek, halakból, hidegvérűekből, 

háziszárnyasokból készíthető ételek     90 óra 

Mártások, pecsenyelevek begyakorlása. 

Meleg mártások begyakorlása: 

Egyszerű meleg mártások 

Gyümölcsmártások. 

Világos alapmártások. 

Barnamártások. 

Pecsenyelevek. 



 

 

Meleg előételek elkészítése: 

Zöldség- és főzelékféléből készíthető meleg előételek (bundázott előételek, 

töltött előételek, ropogósok, felfújtak, csőben sültek, egyéb készítmények). 

Tésztákból készíthető meleg előételek (vajastésztából készíthető meleg 

előételek, sós omlós tésztából készíthető meleg előételek, főtt tésztából 

készíthető meleg előételek, palacsintából készíthető meleg előételek, fánkok, 

tekercsek). 

Rizottók. 

Sajtból készíthető meleg előételek (bundázott sajtok, ropogósok, felfújtak, egyéb 

készítmények). 

Tojásból készíthető meleg előételek (főtt tojások, bevert tojások, habart tojások, 

tojáslepények, tükörtojás, tálon sült tojás, rántott tojás, töltött tojás). 

Húsokból és belsőségekből készíthető meleg előételek (bundázott előételek, 

ropogósok, felfújtak, csőben sültek, egyéb készítmények). 

Meleg vegyes ízelítő összeállítása. 

Halakból, hidegvérűekből készíthető ételek elkészítése: 

Édesvízi fehér húsú halakból készíthető ételek. 

Édesvízi barna húsú halakból készíthető ételek. 

Tengeri fehér húsú halakból készíthető ételek. 

Tengeri barna húsú halakból készíthető ételek. 

Vándorhalakból készíthető ételek. 

Hidegvérű állatokból készíthető ételek. 

Házi szárnyasokból készíthető ételek gyakorlása . 

Egészben sütéssel, töltéssel készíthető háziszárnyas ételek. 

Frissen sütéssel készíthető háziszárnyas ételek. 

Párolással készíthető háziszárnyas ételek. 

Főzéssel készíthető háziszárnyas ételek. 

 

12.3.2. Vágóállatokból, vadakból készíthető ételek   144 óra 

Marhahúsból készíthető ételek elkészítése : 

Egészben sütéssel készíthető ételek. 

Frissen sütéssel készíthető ételek. 

Párolással készíthető ételek. 

Apróhúsból készíthető marhahús ételek. 

Borjúhúsból készíthető ételek: 

Egészben sütéssel készíthető ételek. 

Frissen sütéssel készíthető ételek. 

Párolással készíthető ételek. 

Sertéshúsból készíthető ételek gyakorlása: 

Egészben sütéssel készíthető ételek. 

Frissen sütéssel készíthető ételek. 

Párolással készíthető ételek. 



 

 

Főzéssel készíthető ételek. 

Belsőségekből készíthető ételek. 

Bárány és ürühúsból készíthető ételek elkészítése: 

Egészben sütéssel készíthető bárány és ürühús ételek. 

Frissen sütéssel készíthető bárány és ürühús ételek. 

Párolással készíthető bárány és ürühús ételek. 

Vadhúsokból készíthető ételek gyakorlása: 

Egészben sütéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból). 

Frissen sütéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból). 

Párolással készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból). 

Főzéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból). 

 

12.3.3. Éttermi meleg-tészták, sós tésztaételek   100 óra 

Éttermi meleg tészták és sós tésztaételek gyakorlása : 

Gyúrt tészták: 

Főtt tészták (egyszerű, burgonyás, túrós, gesztenyés). 

Főtt-sült tészták (édes, sós). 

Kevert tészták: 

Palacsinták. 

Galuskák. 

Morzsafélék. 

Egyéb kevert tészták. 

Omlós tészták. 

Rétesek. 

Felvert tészták. 

Vajastészták. 

Égetett tészták. 

Felfújtak, pudingok. 

 

12.3.4. Napi menü technológiai sorrendjének megfelelő munkatervek 

készítése         8 óra 

Egyszerű menü összeállításának szabályai és az összeállított menükhöz 

szükséges gépek, berendezések, eszközök, idő- és munkaerőigény 

hozzárendelése. 

Munkaterv készítése 3 adagra (a szükséges gépek, berendezések eszközök, 

idő- és munkaerőigény hozzárendelése). 

Munkaterv készítése nagy létszámra (a szükséges gépek, berendezések 

eszközök, idő- és munkaerőigény hozzárendelése számítógép használattal). 

A konyhai munkafelosztás (reszort) 

A konyhai személyzet hierarchiája 

Az étlap feladata, szerepe. 

Az étlap rendszere, tartalma. 



 

 

Nyugat-európai rendszerű ételcsoportosítás. 

Közép-európai rendszerű ételcsoportosítás. 

Az étlap összeállításának szempontjai. 

Étrend. 

 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely 

 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos 

módszerek(ajánlás) 

Sorszám 

Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x  x     - 

1.2. megbeszélés x   x    - 

1.3. vita    x    - 

1.4. szemléltetés x  x  x   - 

1.5. projekt   x     - 

1.6. szimuláció x   x x   - 

1.7. 
irányított manuális 

tevékenység 
 x x     - 

 

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. Csoportos munkaformák körében     

1.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

1.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

1.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

2. Gyakorlati munkavégzés körében     

2.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x   - 

2.2. Műveletek gyakorlása x   - 



 

 

2.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

3. Vizsgálati tevékenységek körében     

3.1. Technológiai próbák végzése  x  - 

3.2. Technológiai minták elemzése  x  - 

3.3. Anyagminták azonosítása x   - 

 

12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

13. Ételkészítési üzemi alapgyakorlat tantárgy    756 óra 

 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

A saláták, öntetek, köretek, főzelékek, levesek, levesbetétek, meleg mártások, 

meleg előételek, halakból, hidegvérűekből, házi szárnyasokból készíthető 

ételek,éttermi meleg-tészták, sós tésztaételek ételcsoportok rendszereinek 

elsajátítása, a megadott ételcsoportokba tartozó ételek elkészítésének elsajátítása, 

begyakorlása. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy tananyagtartalma a 10049-12 Előkészítési és előkészítési 

alapgyakorlatok modul tananyagtartalmára épül. 

 

13.3. Témakörök  

 

13.3.1. Saláták, öntetek, köretek, főzelékek.    144 óra 

Saláták:  

Nyers saláták, főzve készült saláták, tartósított saláták.  

Salátaöntetek (dresszingek) ecet-olaj öntetek, tejtermék alapú öntetek.  

Köretek készítése:  

Zöldségekből készíthető köretek főzéssel, gőzöléssel készíthető 

zöldségköretek, sütéssel készíthető zöldségköretek, párolással készíthető 

zöldségköretek.  

Burgonyából készíthető köretek: 

Főtt burgonya – köretek, sültburgonya-köretek, főtt-sült burgonyaköretek 

pároltburgonya – köretek. 

Gabonafélékből készíthető köretek: 

Főzéssel készíthető gabonaköretek, pirítással és párolással készíthető 

gabonaköretek. 

Tésztaköretek: 



 

 

Főzéssel készíthető tésztaköretek, sütéssel készíthető tésztaköretek, párolással 

készíthető tésztaköretek, gőzöléssel készíthető tésztaköretek. 

Gyümölcsökből készíthető köretek: 

Főzéssel készíthető gyümölcsköretek, sütéssel készíthető gyümölcsköretek, 

párolással készíthető gyümölcsköretek. 

Vegyes köretek. 

Főzelékek 

Sűrített főzelékek. 

Angolos főzelékek. 

Franciás főzelékek. 

Lengyeles főzelékek. 

Különleges főzelékek. 

 

13.3.2. Levesek, levesbetétek, meleg mártások, meleg előételek, halakból, 

hidegvérűekből készíthető ételek    144 óra 

Levesek, levesbetétek. 

Levesek. 

Híglevesek (magyaros hígleves, erőleves). 

Sűrített levesek (egyszerű, pürélevesek, krémlevesek, gyümölcslevesek, 

nyáklevesek). 

Levesbetétek. 

Mártások, pecsenyelevek. 

Meleg mártások: 

Egyszerű meleg mártások 

Gyümölcsmártások. 

Világos alapmártások. 

Barnamártások. 

Pecsenyelevek. 

Meleg előételek: 

Zöldség- és főzelékféléből készíthető meleg előételek (bundázott előételek, 

töltött előételek, ropogósok, felfújtak, csőben sültek, egyéb készítmények). 

Tésztákból készíthető meleg előételek (vajastésztából készíthető meleg 

előételek, sós omlós tésztából készíthető meleg előételek, főtt tésztából 

készíthető meleg előételek, palacsintából készíthető meleg előételek, fánkok, 

tekercsek). 

Rizottók. 

Sajtból készíthető meleg előételek (bundázott sajtok, ropogósok, felfújtak, 

egyéb készítmények). 

Tojásból készíthető meleg előételek (főtt tojások, bevert tojások, habart tojások, 

tojáslepények, tükörtojás, tálon sült tojás, rántott tojás, töltött tojás). 

Húsokból és belsőségekből készíthető meleg előételek (bundázott előételek, 

ropogósok, felfújtak, csőben sültek, egyéb készítmények). 



 

 

Meleg vegyes ízelítő. 

Halakból, hidegvérűekből készíthető ételek: 

Édesvízi fehér húsú halakból készíthető ételek. 

Édesvízi barna húsú halakból készíthető ételek. 

Tengeri fehér húsú halakból készíthető ételek. 

Tengeri barna húsú halakból készíthető ételek. 

Vándorhalakból készíthető ételek. 

Hidegvérű állatokból készíthető ételek. 

 

13.3.3. Házi szárnyasokból készíthető ételek.   180 óra 

Egészben sütéssel, töltéssel készíthető háziszárnyas ételek. 

Frissen sütéssel készíthető háziszárnyas ételek. 

Párolással készíthető háziszárnyas ételek. 

Főzéssel készíthető háziszárnyas ételek. 

 

13.3.4. Vágóállatokból, vadakból készíthető ételek.  144 óra 

Marhahúsból készíthető ételek: 

Egészben sütéssel készíthető ételek. 

Frissen sütéssel készíthető ételek. 

Párolással készíthető ételek. 

Apróhúsból készíthető marhahús ételek. 

Borjúhúsból készíthető ételek: 

Egészben sütéssel készíthető ételek. 

Frissen sütéssel készíthető ételek. 

Párolással készíthető ételek. 

Sertéshúsból készíthető ételek: 

Egészben sütéssel készíthető ételek. 

Frissen sütéssel készíthető ételek. 

Párolással készíthető ételek. 

Főzéssel készíthető ételek. 

Belsőségekből készíthető ételek. 

Bárány és ürühúsból készíthető ételek: 

Egészben sütéssel készíthető bárány és ürühús ételek. 

Frissen sütéssel készíthető bárány és ürühús ételek. 

Párolással készíthető bárány és ürühús ételek. 

Vadhúsokból készíthető ételek: 

Egészben sütéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból). 

Frissen sütéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból). 

Párolással készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból). 

Főzéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból). 

 

 



 

 

13.3.5. Éttermi meleg-tészták, sós tésztaételek.   144 óra 

Éttermi meleg tészták és sós tésztaételek: 

Gyúrt tészták: 

Főtt tészták (egyszerű, burgonyás, túrós, gesztenyés). 

Főtt-sült tészták (édes, sós). 

Kevert tészták: 

Palacsinták. 

Galuskák. 

Morzsafélék. 

Egyéb kevert tészták. 

Omlós tészták. 

Rétesek. 

Felvert tészták. 

Vajastészták. 

Égetett tészták. 

Felfújtak, pudingok. 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely és/vagy gyakorlati képző hely 

 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos 

módszerek(ajánlás) 

Sorszám 

Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x  x     - 

1.2. megbeszélés x   x    - 

1.3. vita    x    - 

1.4. szemléltetés x  x  x   - 

1.5. projekt   x     - 

1.6. szimuláció x   x x   - 

1.7. 
irányított manuális 

tevékenység 
 x x     - 

 

 

 

 

 



 

 

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
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C
so
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s 

O
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et
 

1. Csoportos munkaformák körében     

1.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

1.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

1.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

2. Gyakorlati munkavégzés körében     

2.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x   - 

2.2. Műveletek gyakorlása x   - 

2.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

3. Vizsgálati tevékenységek körében     

3.1. Technológiai próbák végzése  x  - 

3.2. Technológiai minták elemzése  x  - 

3.3. Anyagminták azonosítása x   - 

  

13.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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10075-12 azonosító számú 

 

Ételkészítés 
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szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 

 



 

 

A 10075-12 azonosító számú, Ételkészítés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök 

oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10075-12 Ételkészítés 

Ételkészítési ismeretek Ételkészítési gyakorlat Ételkészítési üzemi gyakorlat 
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FELADATOK 

Kapcsolatot tart a társrészlegekkel    x     x      

Alkalmazza a különleges és új konyhatechnikát, 

technológiákat, alapanyagokat 
x  x  x x x x  x x  x  

A korszerű táplálkozás ismérveinek megfelelően 

vegetáriánus és reformételeket készít  
x x x x x x x x  x x  x  

A nemzetközi étkezési szokások alapján jellegzetes 

nemzetközi ételeket készít és tálal 
x x  x x x x x   x    

Nemzeti ételeket készít és tálal x x  x x x x        

Hideg, meleg előételeket készít és tálal x x  x x   x  x     

Hidegtálat tervez és készít x x x  x    x x     



 

 

Büfé és rendezvényételeket készít x  x  x  x  x x   x  

Tányérdesszerteket készít és tálal x x x  x  x  x  x  x  

Hideg édességeket készít és tálal x x x  x  x  x  x  x  

Vendég előtti ételkészítési műveleteket végez       x     x   

Díszítőelemeket készít x    x  x   x x  x  

Alkalmi menüsort állít össze és készít   x    x x x     x 

Étlapot tervez és készít   x    x x x     x 

Étrendet állít össze   x    x x x     x 

Megtervezi és megvalósítja az ételek tálalását és 

díszítését 
x    x x x x  x x  x  
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14. Ételkészítési ismeretek tantárgy      68 óra 

 

14.1. A tantárgy tanításának célja 

A hidegkonyhai készítmények, különleges és összetett levesek, hideg édességek, 

tányérdesszertek, a hazai és nemzetközi konyha jellegzetes ételei, ételcsoportok 

rendszereinek elsajátítása, a megadott ételcsoportokba tartozó ételek 

technológiáinak elméleti elsajátítása, technológia újdonságok bevezetésének 

elméleti megalapozása, kínálattervezés. 

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az 10048-12 Ételkészítés alapjai modul tananyag tartalmára épül és 

kapcsolódik a Vendéglátó gazdálkodás tantárgy anyagához. 

 

14.3. Témakörök  

 

14.3.1. Az ételkészítés sajátos területei (hidegkonyhai készítmények, 

különleges és összetett levesek)    28 óra 

Hidegkonyhai készítmények: 

Hideg előételek: 

Zöldség- és főzelékfélékből készíthető hideg előételek: 

Összetett saláták, töltött zöldség- és főzelékfélék. 

Gyümölcsökből készíthető hideg előételek. 

Tojásból készíthető hideg előételek (töltött tojások, kocsonyázott tojások). 

Pástétomok (kocsonyázott, párolt, tésztában párolt). 

Galantinok. 

Kocsonyák. 

Hideg halételek. 

Hideg húsételek, felvágottak. 

Vegyes ízelítők. 

Dísztálak. 

Szendvicsek (nyitott, zárt, rakott). 

Különleges és összetett levesek. 

Levesbetétek. 

 

14.3.2. Az ételkészítés sajátos területei (hideg édességek, tányérdesszertek, 

a hazai és nemzetközi konyha jellegzetes ételei)   

       20óra 

Hideg édességek: hideg gyümölcs készítmények, fagylaltserlegek, 

tányérdesszertek. 

A tányér desszertek alapvető alkotóelemei: 

Éttermi tészták 

Hideg édességek 

Felfújtak, pudingok 
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Cukrászsütemények 

Rétesfélék 

Zselék (gyümölcs, bor, joghurt, stb.) 

Parfék, fagylaltok 

Öntetek, mártások, habok 

Dekorációk 

Öntetek, egyéb kiegészítők: 

- Szószok 

- Mártások 

- Sabayon-ok 

- Redukciók 

Dekorációk: 

- Touille-ok („ropogósok”) 

- Ostyák 

- Csokoládék 

- Cukrok 

- Piskóták 

- Gyümölcsök 

Hazánk tájjellegű ételkülönlegességeiről 

Hazánkkal szomszédos nemzetek konyháinak ételeiről 

A francia konyha jellegzetes ételeiről 

Az angol konyha jellegzetes ételeiről 

A német konyha jellegzetes ételeiről 

A skandináv konyha jellegzetes ételeiről 

A mediterrán konyha jellegzetes ételeiről 

Távol-keleti konyhák jellegzetes ételeiről 

 

14.3.3. Étlap, hagyományos étrend és alkalmi menüsor összeállításának 

szabályai és kalkulációja, munkaszervezés   10 óra 

Étlap összeállítása. 

Hagyományos étrend összeállítása. 

Alkalmi menüsor összeállítása. 

Az anyaghányadok és a szükséges nyersanyagok mennyiségeinek 

meghatározása. 

Ármeghatározás szabályai. 

A konyhai személyzet hierarchiája, feladatkörök, hatáskörök. 

A munkarend kialakítása. 

Kapcsolattartás a társrészlegekkel. 
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14.3.4. Különleges és új konyhatechnikák, kapcsolódó technológiák  

          10 óra 

Különleges és új konyhatechnológiák bemutatása: 

Különleges és új konyhatechnológiák alkalmazása az ételkészítés során 

Hőkezelés légritkított térben (Sous-vide)  

Alacsony hőmérsékleten történő hőkezelés 

Konfitálás 

Sokkolás (cook and chill)  

Mikrohullámú hőkezelés 

Hidegen sütés technológia 

A mindenkor jelentkező új irányzatok követése 

Különféle tálalási módok, díszítési műveletek 

 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem/Számítógépterem 

 

14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos 

módszerek(ajánlás) 

Sorszám 

Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x  x     - 

1.2. kiselőadás x       - 

1.3. megbeszélés x   x    - 

1.4. vita    x    - 

1.5. szemléltetés x  x  x   - 

1.6. projekt   x     - 

1.7. kooperatív tanulás x  x     - 

1.8. szimuláció x   x    - 

1.9. szerepjáték   x     - 

1.10. házi feladat  x      - 

1.11 gyűjtőmunka x x  - 

1.12 portfólió készítés x x  - 

1.13. 
irányított manuális 

tevékenység 
 x x    - 
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14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 
Egyéni 

Csoport- 

bontás 

Osztály- 

keret 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
        

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x  x    -  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
 x x  x   - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x  x     - 

1.4. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x  x     - 

1.5. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
 x  x x   - 

2. 

Ismeretalkalmazási 

gyakorló tevékenységek, 

feladatok 

        

2.1. Írásos elemzések készítése x  x     - 

2.2. Leírás készítése x   x    - 

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x  x   x  - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x   x  x  - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x  x     - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       - 

3. 
Csoportos munkaformák 

körében 
        

3.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     - 

3.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x x     - 

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     - 

3.4. Csoportos helyzetgyakorlat    x    - 

3.5. Csoportos versenyjáték    x    - 

 

14.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
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értékeléssel. 

 

 

15. Ételkészítési gyakorlat tantárgy       252 óra 

 

15.1. A tantárgy tanításának célja 

A hidegkonyhai készítmények, különleges és összetett levesek, hideg édességek, 

tányérdesszertek, a hazai és nemzetközi konyha jellegzetes ételei, ételcsoportok 

rendszereinek elsajátítása, a megadott ételcsoportokba tartozó ételek ételkészítése, 

technológia újdonságok bevezetése, kínálattervezés. 

 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az 10048-12 Ételkészítés alapjai modul tananyag tartalmára épül és 

kapcsolódik a Vendéglátó gazdálkodás tantárgy anyagához. 

 

15.3. Témakörök 

 

15.3.1. Az ételkészítés sajátos területei (hidegkonyhai készítmények, 

különleges és összetett levesek)      120 óra 

Hidegkonyhai készítmények termelése: 

Hideg előételek: 

Zöldség- és főzelékfélékből készíthető hideg előételek: 

Összetett saláták, töltött zöldség- és főzelékfélék. 

Gyümölcsökből készíthető hideg előételek. 

Tojásból készíthető hideg előételek (töltött tojások, kocsonyázott tojások). 

Pástétomok (kocsonyázott, párolt, tésztában párolt). 

Galantinok. 

Kocsonyák. 

Hideg halételek. 

Hideg húsételek, felvágottak. 

Vegyes ízelítők. 

Dísztálak. 

Szendvicsek (nyitott, zárt, rakott). 

Különleges és összetett levesek készítése. 

Levesbetétek. 

 

15.3.2. Az ételkészítés sajátos területei (hideg édességek, tányérdesszertek, 

a hazai és nemzetközi konyha jellegzetes ételei)   

        120 óra 

Hideg édességek: hideg gyümölcs készítmények, fagylaltserlegek, 

tányérdesszertek elkészítése. 

A tányér desszertek alapvető alkotóelemei: 

Éttermi tészták 
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Hideg édességek 

Felfújtak, pudingok 

Cukrászsütemények 

Rétesfélék 

Zselék (gyümölcs, bor, joghurt, stb.) 

Parfék, fagylaltok 

Öntetek, mártások, habok 

Dekorációk 

Öntetek, egyéb kiegészítők: 

- Szószok 

- Mártások 

- Sabayon-ok 

- Redukciók 

Dekorációk: 

- Touille-ok („ropogósok”) 

- Ostyák 

- Csokoládék 

- Cukrok 

- Piskóták 

- Gyümölcsök 

Hazánk tájjellegű ételkülönlegességeiről 

Hazánkkal szomszédos nemzetek konyháinak ételeiről 

A francia konyha jellegzetes ételeiről 

Az angol konyha jellegzetes ételeiről 

A német konyha jellegzetes ételeiről 

A skandináv konyha jellegzetes ételeiről 

A mediterrán konyha jellegzetes ételeiről 

Távol-keleti konyhák jellegzetes ételeiről 

 

15.3.3. Vendég előtti ételkészítés     12 óra 

Vendég asztalánál végzett műveletek: 

Ételkészítés és flambírozás a vendég asztalánál 

Szeletelés a vendég asztalánál 

Tálalás a vendég asztalánál 
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15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely 

 

15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos 

módszerek(ajánlás) 

Sorszám 

Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x  x     - 

1.2. megbeszélés x   x    - 

1.3. vita    x    - 

1.4. szemléltetés x  x  x   - 

1.5. projekt   x     - 

1.6. szimuláció x   x x   - 

1.7. 
irányított manuális 

tevékenység 
 x x     - 

 

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. Csoportos munkaformák körében     

1.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

1.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

1.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

2. Gyakorlati munkavégzés körében     

2.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x   - 

2.2. Műveletek gyakorlása x   - 

2.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

3. Vizsgálati tevékenységek körében     

3.1. Technológiai próbák végzése  x  - 

3.2. Technológiai minták elemzése  x  - 

3.3. Anyagminták azonosítása x   - 

 

15.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

16. Ételkészítési üzemi gyakorlat tantárgy     560 óra 

 

16.1. A tantárgy tanításának célja 

A meleg mártások, meleg előételek, halak, hidegvérűek, vágóállatok, házi 

szárnyasok, vadak, éttermi meleg-tészták, sós tésztaételek ételcsoportok 

rendszereinek elsajátítása, a megadott ételcsoportokba tartozó ételek elkészítésének 

elsajátítása, begyakorlása. 

 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy tananyagtartalma a ?? 10049-12 Előkészítési és előkészítési 

alapgyakorlatok modul tananyagtartalmára épül. 

 

16.3. Témakörök 

 

16.3.1. Az ételkészítés sajátos területei (hidegkonyhai készítmények, 

különleges és összetett levesek)    140 óra 

Hidegkonyhai készítmények.: 

Hideg előételek.: 

Zöldség- és főzelékfélékből készíthető hideg előételek.: 

Összetett saláták, töltött zöldség- és főzelékfélék. 

Gyümölcsökből készíthető hideg előételek. 

Tojásból készíthető hideg előételek (töltött tojások, kocsonyázott tojások). 

Pástétomok (kocsonyázott, párolt, tésztában párolt). 

Galantinok. 

Kocsonyák. 

Hideg halételek. 

Hideg húsételek, felvágottak. 

Vegyes ízelítők. 

Dísztálak. 

Szendvicsek (nyitott, zárt, rakott). 

Különleges és összetett levesek. 

Levesbetétek. 

 

16.3.2. Az ételkészítés sajátos területei (hideg édességek, tányérdesszertek, a 

hazai és nemzetközi konyha jellegzetes ételei)   

       140 óra 

Hideg édességek: hideg gyümölcs készítmények, fagylaltserlegek, 

tányérdesszertek. 

A tányér desszertek alapvető alkotóelemei: 
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éttermi tészták 

hideg édességek 

felfújtak, pudingok 

cukrászsütemények 

rétesfélék 

zselék (gyümölcs, bor, joghurt, stb.) 

parfék, fagylaltok 

öntetek, mártások, habok 

dekorációk 

Öntetek, egyéb kiegészítők: 

- Szószok 

- Mártások 

- Sabayon-ok 

- Redukciók 

Dekorációk: 

- Touille-ok („ropogósok”) 

- Ostyák 

- Csokoládék 

- Cukrok 

- Piskóták 

- Gyümölcsök 

Hazánk tájjellegű ételkülönlegességeiről 

Hazánkkal szomszédos nemzetek konyháinak ételeiről 

A francia konyha jellegzetes ételeiről 

Az angol konyha jellegzetes ételeiről 

A német konyha jellegzetes ételeiről 

A skandináv konyha jellegzetes ételeiről 

A mediterrán konyha jellegzetes ételeiről 

Távol-keleti konyhák jellegzetes ételeiről 

 

16.3.3. Vendég előtti ételkészítés     126 óra 

Vendég asztalánál végzett műveletek: 

Ételkészítés és flambírozás a vendég asztalánál 

Szeletelés a vendég asztalánál 

Tálalás a vendég asztalánál 

 

16.3.4. Büfé- és rendezvény ételek készítése új konyhatechnológia 

eljárásokkal        140 óra 

Különleges és új konyhatechnológiák bemutatása: 

Különleges és új konyhatechnológiák alkalmazása az ételkészítés során 

Hőkezelés légritkított térben (Sous-vide)  

Alacsony hőmérsékleten történő hőkezelés 

Konfitálás 
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Sokkolás (cook and chill)  

Mikrohullámú hőkezelés 

Hidegen sütés technológia 

A mindenkor jelentkező új irányzatok követése 

Különféle tálalási módok, díszítési műveletek. 

 

16.3.5. Büfé és rendezvényételek kalkulációja számítógépen 14 óra 

A vendéglátásban alkalmazott adminisztrációs számítógépes programok 

felépítése. 

A vendéglátásban alkalmazott adminisztrációs számítógépes programok 

különböző menüpontjainak használata. 

Napi, heti és havi anyagfelhasználás nyomon követése. 

Leltározás előkészítése, bonyolítása, kiértékelése. 

Napi menük összeállítása. 

Rendezvények ajánlatának elkészítése. 

Kalkulációkészítés. 

Tápanyagszámítás. 

 

16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely és/vagy gyakorlati képző hely 

 

16.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek(ajánlás) 

Sorszám 

Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x  x     - 

1.2. megbeszélés x   x    - 

1.3. vita    x    - 

1.4. szemléltetés x  x  x   - 

1.5. projekt   x     - 

1.6. szimuláció x   x x   - 

1.7. 
irányított manuális 

tevékenység 
 x x     - 

 

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 
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E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 6. pont lebontása, 

pontosítása) 

1. Csoportos munkaformák körében     

1.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

1.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

1.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

2. Gyakorlati munkavégzés körében     

2.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x   - 

2.2. Műveletek gyakorlása x   - 

2.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

3. Vizsgálati tevékenységek körében     

3.1. Technológiai próbák végzése  x  - 

3.2. Technológiai minták elemzése  x  - 

3.3. Anyagminták azonosítása x   - 

 

16.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat  

 
OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

1/9. évfolyamot követően 70 óra 

2/10. évfolyamot követően 105 óra 

3/11. évfolyamot követően 105 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 

amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 

részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10049-12 Konyhai kisegítés 

Előkészítési és ételkészítési alapozó 

gyakorlat 

Munkavédelem, tűzvédelem, szakmai 

elvárások, HACCP 

Technológiai alapismeretek 

Saláták, öntetek, köretek 

Főzelékek, levesek, levesbetétek 

10048-12 Ételkészítés alapjai 

Ételkészítési üzemi alapgyakorlat 

Meleg mártások, meleg előételek, 

halakból, hidegvérűekből készíthető 

ételek 

Házi szárnyasokból készíthető ételek 

Vágóállatokból, vadakból készíthető 

ételek 

Éttermi meleg-tészták, sós tésztaételek 

 

 

10075-12 Ételkészítés 

 

Ételkészítési üzemi gyakorlat   

Az ételkészítés sajátos területei 

(hidegkonyhai készítmények, különleges 

és összetett levesek)  

Az ételkészítés sajátos területei (hideg 

édességek, tányérdesszertek, a hazai és 

nemzetközi konyha jellegzetes ételei)  

Vendég előtti ételkészítés   
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10049-12 Konyhai kisegítés 
 a 1/9.évfolyamot követően 

 

Előkészítési és ételkészítési alapozó gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Munkavédelem, tűzvédelem, szakmai elvárások, HACCP 

Munkavédelmi előírások a gyakorlatban. 

Balesetvédelmi előírások a gyakorlatban. 

Tűzvédelmi előírások a vendéglátásban. A tűzvédelmi terv egyes dolgozóra 

vonatkozó elvárásainak begyakorlása. 

Gépek, berendezések, munkaeszközök előírás szerinti használata. 

Személyi higiénia, higiéniai előírások, azok betartása, munkaruha 

használata. 

Szakmai követelmények, elvárások a szakács szakmában. 

HACCP szakács szakmára vonatkozó előírásai. 

A HACCP dokumentáció elemeinek kitöltése a tartalmi, formai előírások 

betartásával. 

Szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság. 

 

Technológiai alapismeretek 

A tankonyha és üzem kapcsolódó helyiségei (raktárak, előkészítők, 

mosogatók) kialakításának szabályai, eszközei, berendezései, felszerelései. 

Konyhákon használt edények és kéziszerszámok 

Az élelmiszerek kiválasztása. 

Az élelmiszerek kiválasztásának szempontjai.  

Az élelmiszerek előkészítése.  

A zöldség és gyümölcsfélék összetétele és szezonális áttekintése 

A zöldség és gyümölcsfélék előkésztése 

Malomipari termékek előkészítése 

Állati eredetű élelmiszerek előkészítése 

Az elkészítés műveletei.  

Az elkészítés műveletei: főzés, gőzölés, sütés, pirítás, párolás, 

mikrohullámú hőkezelés, füstölés. 

Az elkészítés kiegészítő műveletei.  

Elkészítést kiegészítő műveletek: sűrítési eljárások, dúsítási eljárások, 

bundázási eljárások, alaplevek, kivonatok, pecsenyelevek, fűszerezés, 

ízesítés. 

Befejező műveletek. 

Az ételek készen tartása (hidegen, melegen), adagolás, tálalás, díszítés. 

 

Saláták, öntetek, köretek 
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Saláták:  

Nyers saláták, főzve készült saláták, tartósított saláták.  

Salátaöntetek (dresszingek) ecet-olaj öntetek, tejtermék alapú öntetek.  

Köretek készítése:  

Zöldségekből készíthető köretek főzéssel, gőzöléssel készíthető 

zöldségköretek, sütéssel készíthető zöldségköretek, párolással készíthető 

zöldségköretek.  

Burgonyából készíthető köretek: 

Főtt burgonya – köretek, sültburgonya-köretek, főtt-sült burgonyaköretek 

pároltburgonya – köretek. 

Gabonafélékből készíthető köretek: 

Főzéssel készíthető gabonaköretek, pirítással és párolással készíthető 

gabonaköretek. 

Tésztaköretek: 

Főzéssel készíthető tésztaköretek, sütéssel készíthető tésztaköretek, 

párolással készíthető tésztaköretek, gőzöléssel készíthető tésztaköretek. 

Gyümölcsökből készíthető köretek: 

Főzéssel készíthető gyümölcsköretek, sütéssel készíthető gyümölcsköretek, 

párolással készíthető gyümölcsköretek. 

Vegyes köretek. 

 

Főzelékek, levesek, levesbetétek 

Főzelékek 

Levesek, levesbetétek. 

Levesek. 

Híglevesek (magyaros hígleves, erőleves). 

Sűrített levesek (egyszerű, pürélevesek, krémlevesek, gyümölcslevesek, 

nyáklevesek). 

Levesbetétek. 

Főzelékek. 

Sűrített főzelékek. 

Angolos főzelékek. 

Franciás főzelékek. 

Lengyeles főzelékek. 

Különleges főzelékek. 
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10048-12 Ételkészítés alapjai 
a 2/10.évfolyamot követően 

 

Ételkészítési üzemi alap gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Meleg mártások, meleg előételek, halakból, hidegvérűekből készíthető  

ételek 

Mártások, pecsenyelevek. 

Meleg mártások: 

Egyszerű meleg mártások 

Gyümölcsmártások. 

Világos alapmártások. 

Barnamártások. 

Pecsenyelevek. 

Meleg előételek: 

Zöldség- és főzelékféléből készíthető meleg előételek (bundázott előételek, 

töltött előételek, ropogósok, felfújtak, csőben sültek, egyéb készítmények). 

Tésztákból készíthető meleg előételek (vajastésztából készíthető meleg 

előételek, sós omlós tésztából készíthető meleg előételek, főtt tésztából 

készíthető meleg előételek, palacsintából készíthető meleg előételek, 

fánkok, tekercsek). 

Rizottók. 

Sajtból készíthető meleg előételek (bundázott sajtok, ropogósok, felfújtak, 

egyéb készítmények). 

Tojásból készíthető meleg előételek (főtt tojások, bevert tojások, habart 

tojások, tojáslepények, tükörtojás, tálon sült tojás, rántott tojás, töltött 

tojás). 

Húsokból és belsőségekből készíthető meleg előételek (bundázott 

előételek, ropogósok, felfújtak, csőben sültek, egyéb készítmények). 

Meleg vegyes ízelítő. 

Halakból, hidegvérűekből készíthető ételek: 

Édesvízi fehér húsú halakból készíthető ételek. 

Édesvízi barna húsú halakból készíthető ételek. 

Tengeri fehér húsú halakból készíthető ételek. 

Tengeri barna húsú halakból készíthető ételek. 

Vándorhalakból készíthető ételek. 

Hidegvérű állatokból készíthető ételek. 

 

 

Házi szárnyasokból készíthető ételek 

Házi szárnyasokból készíthető ételek. 



 

1185 

 

Egészben sütéssel, töltéssel készíthető háziszárnyas ételek. 

Frissen sütéssel készíthető háziszárnyas ételek. 

Párolással készíthető háziszárnyas ételek. 

Főzéssel készíthető háziszárnyas ételek. 

 

Vágóállatokból, vadakból készíthető ételek 

Marhahúsból készíthető ételek: 

Egészben sütéssel készíthető ételek. 

Frissen sütéssel készíthető ételek. 

Párolással készíthető ételek. 

Apróhúsból készíthető marhahús ételek. 

Borjúhúsból készíthető ételek: 

Egészben sütéssel készíthető ételek. 

Frissen sütéssel készíthető ételek. 

Párolással készíthető ételek. 

Sertéshúsból készíthető ételek: 

Egészben sütéssel készíthető ételek. 

Frissen sütéssel készíthető ételek. 

Párolással készíthető ételek. 

Főzéssel készíthető ételek. 

Belsőségekből készíthető ételek. 

Bárány és ürühúsból készíthető ételek: 

Egészben sütéssel készíthető bárány és ürühús ételek. 

Frissen sütéssel készíthető bárány és ürühús ételek. 

Párolással készíthető bárány és ürühús ételek. 

Vadhúsokból készíthető ételek: 

Egészben sütéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és 

apróvadakból). 

Frissen sütéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból). 

Párolással készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból). 

Főzéssel készíthető vadhúsételek (nagyvadakból és apróvadakból). 

 

Éttermi meleg-tészták, sós tésztaételek 

Éttermi meleg tészták és sós tésztaételek: 

Gyúrt tészták: 

Főtt tészták (egyszerű, burgonyás, túrós, gesztenyés). 

Főtt-sült tészták (édes, sós). 

Kevert tészták: 

Palacsinták. 

Galuskák. 

Morzsafélék. 

Egyéb kevert tészták. 

Omlós tészták. 
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Rétesek. 

Felvert tészták. 

Vajastészták. 

Égetett tészták. 

Felfújtak, pudingok. 

 

 

10075-12 Ételkészítés 
a 3/11.évfolyamot követően 

 

Ételkészítés üzemi gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Az ételkészítés sajátos területei (hidegkonyhai készítmények, különleges és 

összetett levesek)      

Hidegkonyhai készítmények.: 

Hideg előételek.: 

Zöldség- és főzelékfélékből készíthető hideg előételek.: 

Összetett saláták, töltött zöldség- és főzelékfélék. 

Gyümölcsökből készíthető hideg előételek. 

Tojásból készíthető hideg előételek (töltött tojások, kocsonyázott tojások). 

Pástétomok (kocsonyázott, párolt, tésztában párolt). 

Galantinok. 

Kocsonyák. 

Hideg halételek. 

Hideg húsételek, felvágottak. 

Vegyes ízelítők. 

Dísztálak. 

Szendvicsek (nyitott, zárt, rakott). 

Különleges és összetett levesek. 

Levesbetétek. 

 

Az ételkészítés sajátos területei (hideg édességek, tányérdesszertek, a hazai 

és nemzetközi konyha jellegzetes ételei)  

Hideg édességek: hideg gyümölcs készítmények, fagylaltserlegek, 

tányérdesszertek. 

A tányér desszertek alapvető alkotóelemei: 

éttermi tészták 

hideg édességek 

felfújtak, pudingok 

cukrászsütemények 

rétesfélék 
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zselék (gyümölcs, bor, joghurt, stb.) 

parfék, fagylaltok 

öntetek, mártások, habok 

dekorációk 

Öntetek, egyéb kiegészítők: 

- Szószok 

- Mártások 

- Sabayon-ok 

- Redukciók 

Dekorációk: 

- Touille-ok („ropogósok”) 

- Ostyák 

- Csokoládék 

- Cukrok 

- Piskóták 

- Gyümölcsök 

Hazánk tájjellegű ételkülönlegességeiről 

Hazánkkal szomszédos nemzetek konyháinak ételeiről 

A francia konyha jellegzetes ételeiről 

Az angol konyha jellegzetes ételeiről 

A német konyha jellegzetes ételeiről 

A skandináv konyha jellegzetes ételeiről 

A mediterrán konyha jellegzetes ételeiről 

Távol-keleti konyhák jellegzetes ételeiről 

 

Vendég előtti ételkészítés  

Vendég asztalánál végzett műveletek: 

Ételkészítés és flambírozás a vendég asztalánál 

Szeletelés a vendég asztalánál 

Tálalás a vendég asztalánál 
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10. 

 

 

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ 

a 

31 346 02 

SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ 

 

részszakképesítés 

speciális szakiskolában történő oktatásához  

tanulásban akadályozottak (st) számára 

 

a 54 346 01 Irodai asszisztens szakképesítés kerettanterve alapján 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakmai tantervi adaptáció      

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 31 346 02 Számítógépes adtarögzítő részszakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet,  

–  a szakképesítések kerettanterveit tartalmazó NGM rendelet 

alapján készült.       

 

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

 

A részszakképesítés azonosító száma: 31 346 02  

 

A részszakképesítés megnevezése: Számítógépes adatrögzítő 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel 
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Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. Ügyvitel 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a részszakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 16. Ügyvitel 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 

megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Részszakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: nincs 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: nincs  
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XXII. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 
Módszertani ajánlás a tanulásban akadályozott tanulók szakmai képzéséhez 

 

A módszertani ajánlás alkalmazható szegregált (speciális szakiskolai) vagy integrált (többségi szakképző 

intézményben vagy csoportban) szervezeti formában, valamint speciális elemeinek átvételével a 

felnőttképzés keretében is. 

 

A tanulási akadályozottság jellemzői 

A tanulási akadályozottság a tanulás minden területére kiterjed, hosszan tartó, végigkíséri a gyermeket 

egész iskolai pályafutása alatt. A tanulási képesség fejlődésében olyan átfogó zavar következik be, amely 

jelentősen akadályozza a gyermek tanulását. Gyógypedagógiai eszközökkel ezen az állapoton sokat lehet 

változtatni, és meg lehet előzni a tanulási akadályozottság további romlását. A tanulásban akadályozott 

gyermekek gyógypedagógiai segítségnyújtással a többségi iskolát is látogathatják. Ha azonban nem 

kapnak elég segítséget, akkor kudarc-kudarcra halmozódik, egyre jobban elfordulnak az iskolától, 

tanulási kedvük (motivációjuk) és önértékelésük rohamosan csökken, és ezzel életesélyeik is romlanak. 

Megfelelő segítséggel azonban ez elkerülhető és hozzá lehet őket segíteni az örömmel és figyelemmel 

végzett eredményes tanuláshoz. A segítség a fiatal egyéni fejlesztését és a tanulási környezet számára 

megfelelővé alakítását egyaránt jelenti. 

Ha ennél pontosabban szeretnénk megfogalmazni a tanulási akadályozottságot, akkor az alábbi 

definícióhoz nyúlhatunk: 

„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az 

idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb 

funkcióképességei, illetve kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási 

nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.” (Mesterházi, 1998, 54.) Tehát az 

idegrendszeri károsodás mellett és helyett ebben a definícióban megjelenik a szociális 

környezet igen erős hatása, amely a későbbi tanulási sikerességet meghatározóan 

befolyásolhatja. 

A tanulási akadályozottság megállapítását a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság szakemberei végzik komplex vizsgálatok alapján. Szakértői 

véleményben rögzítik a fogyatékosság tényét, megjelölve egyúttal a fejlesztés irányait. 

 
A tanulási akadályozottság – ahogy már szó volt róla – elsősorban iskolai tanulási helyzetekben 

jelentkezik, összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult fejlődésével, melynek következményei sok 

esetben a középiskolás fiatal tanulási teljesítményében is megjelennek, ezért az oktatás során még ekkor 

is figyelemmel kell lenni rájuk. A problémák az érzékelés-észlelés (percepció), a kivitelezés-végrehajtás, 

a szocio-emocionális területeken, valamint a kommunikáció terén egyaránt jelentkezhetnek. 

A társas kapcsolatokban, a szociális interakciókban jelentkező nehézségek a tanulásban 

akadályozott emberek esetében igen gyakoriak, még akkor is, ha az iskolát befejezve 

sikerül munkát találniuk, családot alapítaniuk. A szociális készségek fejlesztésének a 

hívei szerint a „mentális zavarok egy részét a szociális kompetencia hiánya okozza”. Ha 

ez így van, akkor jelentős eredményeket lehet elérni, ha figyelmünket a szociális 

készségek fejlesztésére fordítjuk, s energiát fektetünk bele mind a tanórákon, mind 

pedig azokon kívül. 

 

A szegregált és integrált szervezeti formák  
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Szegregált intézményekben tanulnak olyan tanulásban akadályozott diákok, akik 

egyéni szükségleteik miatt nem képesek integrált oktatásban részt venni. Ezekben a 

gyógypedagógiai intézményekben megfelelő végzettségű szakemberek, 

gyógypedagógusok dolgoznak, valamint speciális tantervet alkalmaznak, mindezt 

kislétszámú osztályokban. 

Integráció esetében a tanulásban akadályozott fiatalok és a nem tanulásban 

akadályozott fiatalok együtt vesznek részt a tanítási folyamatban, a szabadidős 

tevékenységekben. A tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai nevelésének 

esetében az integráció feladata, hogy a számukra szükséges pedagógiai 

többletszolgáltatásokat az ép fejlődésű kortárscsoporton belül kapják meg. 

Az integráció feltételei a következők (ezek természetesen a szegregált intézményekben 

is jelen vannak). 

15. Objektív tényezők 

Az objektív tényezők közé tartoznak a tanulásban akadályozott gyermek iskolai 

boldogulását segítő tárgyi feltételek.  

 Az iskolának ki kell dolgoznia egy egységes, minden tanulóra kiterjedő, azonos 

tananyagot közvetítő tantervet, eltérés mindössze a tanulóktól elvárt, az egyéni 

képességekhez illeszkedő követelmények szintjén jelentkezhet. 

 A kisebb osztálylétszámú osztály kialakításakor figyelembe kell venni a fiatal 

tanulási akadályozottságát, így az osztályban 2 főnek számít, mert tanítása több 

figyelmet, megsegítést és speciális bánásmódot igényel.   

16. Szubjektív tényezők  

 A befogadó pedagógus szemlélete, módszerei, segítőkészsége, kreativitása, 

valamint a fogyatékosságról szóló ismeretei.  

 A szülők támogatása, hozzáállása és aktivitása.  

 A gyógypedagógus érzékenysége a probléma, illetve a gyermek iránt, 

felkészültsége, szakmai tudása, személyisége. A szakemberek közti 

kapcsolatrendszerben a leglényegesebb a pedagógus és a gyógypedagógus jó 

kapcsolata.  

 A társak és a környezet elfogadása. A sikeres integráció, beilleszkedés és elfogadás 

a személyiség szempontjából nézve kétirányú. Múlik azon is, hogy a környezet, az 

osztálytársak mennyire elfogadóak, mennyire hajlandóak a viselkedésükön 

változtatni ahhoz, hogy a fogyatékos gyermeket olyannak fogadják el amilyen, és 

igyekezzenek egyenrangúként kezelni. De múlik a fogyatékos gyermek 

személyiségén is. Minél fiatalabb korban kerül sor az integrációra annál nagyobb 

eséllyel lesz sikeres. 

Az integráció formái lehetnek: 

 Lokális integráció: az integráció legegyszerűbb és viszonylag könnyen 

megvalósítható változata, amikor a sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési 

igényű tanulók között semmilyen kapcsolat nem áll fenn, mindössze az iskola 

épülete közös. A tanulásban akadályozott tanulók külön osztályokban, 

csoportokban tanulnak.  

 Szociális integráció: ebben a formában már tudatosan szervezett az együttnevelés, a 
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tanulásban akadályozott fiatalok a foglalkozásokon, a tanórákon kívüli időben 

találkoznak a többségi iskolába járó kortársaikkal.  

 Funkcionális integráció: az integrációnak ezen formája is két szinten valósulhat meg. 

A sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési igényű tanulók csoportja egy 

épületben tanul, külön osztályban, azonban a két párhuzamos osztály órarendjét 

tudatosan úgy szervezik, hogy bizonyos óráik egybeessenek (pl. készségórák, 

bizonyos tanórák). Így a két csoport találkozása tervezett és rendszeres, az együtt 

eltöltött időnek van célja. A teljes integráció az integráció legmagasabb szintje, 

amikor együtt fejlesztik a gyermekeket, a  tanulásban akadályozott gyermek a 

tanítási idő minden percét ép kortársaival tölti el.  

Az integrációnak számos előnye lehet a tanulásban akadályozott fiatalok esetében. 

Kutatások igazolták, hogy fejlesztő környezetet jelent számukra ez a kortárs közösség, 

amely jelentheti azt, hogy tanulnak a többiektől, ingergazdag környezetben vannak, 

több ismerethez hozzájuthatnak, de akár azt is, hogy gyorsabb fejlődés tapasztalható 

náluk. A tanulók személyiségfejlődésében is pozitív változásokat hozhat, például: nő az 

önbizalmuk. Hosszabb távon sikeresebb lehet a társadalmi beilleszkedése azoknak a 

tanulóknak, akik integrált környezetben vettek részt az oktatás-nevelés folyamatában. 

Emellett barátságok alakulhatnak ki, valamint megtanulhatják a segítségkérést, illetve 

annak elfogadását is a fiatalok. 

 

Módszertani javaslatok 

A tananyag feldolgozása során alapvető szempontok: 

67. az ismeret sokoldalú szemléltetése, elméleti ismeretek gyakorlati 

megerősítése, 

68. az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben történő közlése, 

69. az ismeretek többszöri ismétlést, begyakorlást igénylő rögzítése, 

70. az alapvető ismeretek folyamatos felidézése, 

71. a hiányzó vagy nem megfelelő mélységű ismeretek időbeni pótlása, 

72. az egyes tantárgyakban megjelenő azonos ismeretanyag összehangolása, 

73. lényeges elemek, ok - okozati összefüggések kiemelése, megláttatása, rész - 

egész viszonyának bemutatása, 

74. a tananyag feldolgozása során a vizsgakövetelményekben 

megfogalmazottakat hangsúlyosan kell kezelni. 

A hatékony tantermi gyakorlat érdekében az alábbi tényezőket tekintjük lényegesnek: 

1. Kooperatív tanulás: a kortársakkal való közös munka és a kooperatív tanulás 

hatékonyan fejlesztik a tanulók értelmi és szociális-érzelmi képességeit. A kooperatív 

tanulás minden tanulónak hasznára válik: az a tanuló, aki magyaráz a másiknak, jobban 

és hosszabb időre megjegyzi az információt, az pedig, akinek magyaráznak, az 

ismeretszintjének megfelelőbb információkat kap, hiszen társa felfogási képessége alig 

magasabb, mint az övé. 

2. Együttműködésen alapuló problémamegoldás csökkentheti a zavaró magatartás 

mennyiségét és intenzitását a tanórák alatt. Fontos, hogy az osztály szabályait 
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(házirendet) az egész osztály közreműködésével alakítsák ki, és hogy mindig jól látható 

helyen legyen elhelyezve az osztályteremben. 

3. A heterogén csoportalkotás hozzájárulhat a tanulásban akadályozott tanulók és 

többségi társaik között növekvő szakadék csökkentéséhez, valamint elősegítheti a 

diákok és a tanárok pozitív hozzáállását a sajátos nevelési igényű tanulókhoz. A 

tudásszint szerinti csoportosítás a tanulásban akadályozott tanulók 

marginalizációjához vezethet. 

4. A differenciálás létjogosultságát az indokolja, hogy a résztvevők alapvetően 

különböznek egymástól. Nem tarthatók azok a feltételezések, amelyek egy tényezőt 

tesznek felelőssé a gyerekek tanulási folyamatban való részvételének színvonaláért pl.: 

életkor, intelligencia, nyelvi fejlettség, apa foglalkozása stb. Helyette inkább több 

sajátosság együttes hatását kell feltételeznünk. Azt hogy melyek ezek, pontosan nem 

tudjuk. Mégis a következő sajátosságait érdemes a tanulóknak megismerni a 

differenciálás érdekében: továbbhaladáshoz szükséges előzetes, megalapozó tudás; 

aktivizálhatóság; önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség; együttműködési 

képesség színvonala; társas helyzet jellemzői. Mindezeket figyelembe kell vennünk 

annak eldöntésekor, hogy közös tanulási vagy differenciált tanulási feltételeket 

biztosítunk tanulóink számára. A differenciálás módozatai a következő lehetnek:  

 Differenciálás a segítségadásban: ha azonos tananyagot dolgozunk fel a 

tanulásban akadályozott fiatalok több segítséget igényelhetnek pl.: a feladat 

megismétlése a nekik megfelelő nyelvi szinten, a feladat kis lépésekre bontása, 

példa bemutatása, analógiák kihasználása, mintaadás stb. 

 Differenciálás a feladatok szintjén: adhatunk kevesebb feladatot a lassúbb 

munkatempójú fiatalok részére, vagy éppen többet a gyorsabbaknak. 

 Differenciálás a tevékenységek szintjén: használhatnak-e a gyerekek valamilyen 

eszközt vagy nem. Kötött vagy választható-e a tevékenység. A választási 

lehetőség biztosítása fokozhatja a gyerekek motivációját, felelősségérzetüket. 

 Differenciálás a szociális keretek szintjén: a gyerekek tanulhatnak egyedül, 

párban, kiscsoportban (azonos vagy megosztott feladatokon) vagy akár 

rugalmas tanuló csoportokban. 

 Differenciálás a tanulási stílus szerint: egyesek inkább vizuális típusúak, mások 

auditív vagy motoros beállítottságúak, de előfordulhat ezeknek a kombinációja 

is. Érdemes tájékozódni, hogy adott csoportban melyik dominál és annak 

megfelelően alakítani az ismeretközvetítést.  

 Differenciálás a célok szintjén: mindezek függvényében irreális lehet azonos 

célok kitűzése.  

 Differenciálás az értékelésben: ha a fentieknek megfelelően szervezzük az 

oktatást, akkor a szokásos iskolai értékelési módok (osztályzás, egyszavas 

minősítés) nehézkessé, szinte lehetetlenné válnak. A legalkalmasabb forma a 

leíró, szöveges értékelés lehet, amelynek feltételei is vannak. Az értékelés a 

konkrét teljesítményre vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz. 

Tartalmában komplex, mind pozitív, mind negatív elemek megjelennek. A 

fejlődés előző fokához kell, hogy kapcsolódjék és a perspektíva következő fokát 
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jelöli meg. Emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét javaslatokat fogalmaz 

meg, a címzettek számára differenciáltan és érthető módon. 

5. Hatékony tanítás a munka megtervezését és következetes ellenőrzését, a teljesítmény 

mérését, értékelését és a magas követelményeket jelenti. A tanulásban akadályozott 

tanulók tekintetében ez a módszer az egyéni fejlesztési terv segítségével valósítható 

meg. Ennek a pedagógiai tevékenységnek a támogatására hozták létre az „Elektronikus 

Egyéni Fejlesztési Tervet”, az EEFT nevű programot (www.eeft.hu). A kialakított 

struktúra, sok száz oldalas szakmai támogató szöveg, és a tanulók sikereire, erősségeire 

építő egyéni fejlesztést támogató cselekvési tervek hasznos eszközök lehetnek. 

6. Otthonos tanulókörzet rendszere: tanulók a tanítás ideje alatt egy kisszámú teremből 

álló tanulási környezetben maradnak, és mintegy csoportfeladatként csak néhány 

pedagógus biztosítja számukra az oktatást, majdnem minden tantárgy esetében. 

Különösen a tanulásban akadályozott tanulók számára fontos ez, hiszen erősíti bennük 

az érzést, hogy tartoznak valahová. Ez elősegíti az állandó környezet kialakítását, 

valamint a nem tudásszint szerint szervezett oktatás megvalósítását. Magyarországon 

is van erre kezdeményezés, például: Dobbantó program (www.fszk.hu) 

7. Alternatív tanulási stratégiák segíthetnek abban, hogy a diákok hogyan tanuljanak és 

hogyan oldjanak meg problémákat. Soha ne felejtsük le, hogy az ami a tanulásban 

akadályozott tanulók javára szolgál, az a többségi tanulók számára is hasznos. 

8. Az IKT-s eszközök használata jelentős szerepet kap a habilitációs, rehabilitációs és a 

tanórai célok megvalósításában és feladataiban. Az olyan oktatóprogramok, amelyek 

valamilyen információszerzési lehetőséget adnak – a multimédia segítségével –, nagyon 

alkalmasak arra, hogy a tanulásban akadályozott tanulók számára megkönnyítsék az 

adott tananyag megértését, elsajátítását. A látványos, változatos és érdekes 

oktatóprogramok segítenek a tervezésben, a rigid gondolkodás oldásában az olvasás 

megszerettetésében. A multimédiás elemek (hang, kép, animáció) képesek arra, hogy a 

fiatalok figyelmét hosszabb távon fenntartsák, az új ismeretanyagot megértsék, és az 

IKT-s eszközök segítségével az elsajátított tananyagról játékos formában győződjenek 

meg. 

10. A befogadó értékelésnek jól körülhatárolható elemei vannak. (1) Azok a módszerek 

és stratégiák, amelyek segítségével világos képet kaphatunk az oktatás folyamatáról, a 

tanuló elért eredményeiről, és amelyek ugyanakkor arról is informálják a pedagógust, 

hogy a jövőben min kell változtatnia egyes tanulók vagy csoportok tanítása során. Ezek 

az elemek egyrészt segítik a reflektálást az adott időszak alatt elvégzett munkára, 

másrészt használható inputokat adnak a következő időszak tervezéséhez, a 

döntéshozatalhoz. (2) A befogadó értékelésben gyűjtött információ értéktöbbletet 

tartalmaz: nem egy adott pillanatról szóló „felvétel”, hanem figyelembe veszi az adott 

oktatási környezetet, beleértve az otthoni vagy egyéb környezeti tényezőket is, 

befolyásolja a gyerekek tanulását és magát a nevelési-oktatási folyamatot is. (3) Szerves 

része azoknak a tényezőknek az értékelése, amelyek hozzájárulnak a befogadás 

megteremtéséhez. (4) Jellemzője a tanuló, a tanárok, osztálytársak, szülők és mások 

bevonása az értékelésbe. (5) Tartalmaz olyan eljárásokat, amelyek más funkciókat is 

betölthetnek. Az iskoláknak aktívan kell támogatniuk az értékelés különféle 

http://www.fszk.hu/
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megközelítéseinek kifejlesztését, amelyek egyben tükrözik a tanulók ugyancsak 

különféle tanulási módjait, és amelyek szintén különféle módon teszik lehetővé az 

értékeléshez szükséges tanulási tényanyag összegyűjtését. Ez persze azt feltételezi, 

hogy az iskolán belül a tanárok rugalmasan hozhatnak meg olyan döntéseket, mikor 

értékeljenek, mit értékeljenek és azt is, hogy a tanárok olyan módszerek alkalmazásához 

is hozzájutnak, amelyek egy adott tanuló által kedvelt értékelési eszközök. 

 

Befejezés  

A (speciális) szakiskolák feladata a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges 

ismeretek átadása, illetve az, hogy készítsenek fel az Országos Képzési Jegyzékben 

szereplő szakképesítések körében szakmai vizsgára. Emellett biztosítaniuk kell a 

tanulásban akadályozott diákok pályaválasztásának segítését, munkába állásának 

előkészítését, valamint olyan képességek, készségek fejlesztését is, amelyek a tanulók 

későbbi, önálló életvezetésével kapcsolatosak. 
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XXIII. Speciális szakiskolai óraterv OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

 

A részszakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai:  

 

előkészítő 

évfolyam 

heti óraszám 

36 hét 

9. évfolyam 

heti 

óraszám 

 

9. évfolyam 

éves óraszám 

(36 héttel) 

10. évfolyam 

heti óraszám 

 

10. évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 31,5 10,5 378 11,5 402,5 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
0 21 756+70 21 735 

Összesen 31,5 31,5 1134+70 32,5 1137,5 

8-10% szabad sáv 

(közismereti rész) 
3,5 1,5 54 1,5 52.5 

8-10% szabad sáv  

 (szakmai rész) 
0 2 72 2 70 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
35 35 1260+70 36 1260 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 1703 óra (756+70+735+72+70) nyári 

összefüggő gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

évfolyamonként szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

10067-12 

Gépírás és 

dokumentumkészítés, 

iratkezelés  

Gépírás és 

iratkezelés 

gyakorlat 

 4 

70 

 5 

Levelezési 

ismeretek 
6  5  

Levelezési 

ismeretek 

gyakorlat 

 4  4 

10070-12 

Munkahelyi 

kommunikáció 

Kommunikáció 

alapjai 
4  3  

 

Üzleti 

kommunikáció 

gyakorlat 

 3  4 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám  10 11 8 13 

Összes heti/ögy óraszám 21 70  21 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A kerettanterv-adaptáció szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 

törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati 

képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a részszakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

10067-12 

Gépírás és 

dokumentumkészítés, 

iratkezelés 

Gépírás és iratkezelés 

gyakorlat 
 144   175 319 

Vakírás alapjai  72   70 142 

Dokumentumok 

szerkesztése, készítése, 

szövegszerkesztő 

programok 

 72   105 177 

Levelezési ismeretek 216   175  391 

Üzleti levelezés 

sajátosságai 
144   70  214 

Hivatali, üzleti és 

magánlevelezés 
72   105  177 

Levelezési ismeretek  

gyakorlat 
 144   140 284 

Üzleti levelek készítése, 

fogadása, továbbítása 
 72   70 142 

A hivatali, üzleti élet 

levelezésének 

lebonyolítása 

 72   70 142 

10070-12 

Munkahelyi 

kommunikáció 

 

Kommunikáció alapjai 144   105  249 

Kommunikáció 

folyamata, fajtái, etikett 

és protokollszabályok 

72  70 35  107 

Nyelvhelyesség szóbeli és 

írásbeli elemei, 

nyelvhasználati 

szabályok,  

72   70  142 

Üzleti kommunikáció 

gyakorlat 
 108   140 248 

Üzleti nyelvi kultúra  36   35 71 

Üzleti magatartás, 

társalgási protokoll 
 36   35 71 

A viselkedéskultúra 

szabályai  
 36   70 106 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 360  396   280 455 1491 

Összes éves/ögy óraszám: 756  70 735 1561 

Elméleti óraszámok/aránya (640/1561) 41%  

Gyakorlati óraszámok/aránya (921/1561) 59%  

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően 

a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes 
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óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 

90%-a felosztásra került. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított 

óraszám pedig ajánlás. 
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 A  
 

10067-12 

azonosító számú 

Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10067-12 azonosító számú Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök 

oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 10067-12 Gépírás és 

dokumentumkészítés, iratkezelés  

Gépírás és 

iratkezelés 

gyakorlat 

Levelezési 

ismeretek 

Levelezési 

ismeretek 

gyakorlat 

V
ak

ír
ás

 a
la

p
ja

i 

D
o

k
u

m
en

tu
m

o
k

 

sz
er

k
es

zt
és

e,
 k

és
zí

té
se

, 

sz
ö

v
eg

sz
er

k
es

zt
ő

 

p
ro

g
ra

m
o

k
 

Ü
zl

et
i 

le
v

el
ez

és
 

sa
já

to
ss

ág
ai

 

H
iv

at
al

i,
 ü

zl
et

i 
és

 

m
ag

án
le

v
el

ez
és

 

Ü
zl

et
i 

le
v

el
ek

 k
és

zí
té

se
, 

fo
g

ad
ás

a,
 t

o
v

áb
b

ít
ás

a 

A
 h

iv
at

al
i,

 ü
zl

et
i 

él
et

 

le
v

el
ez

és
én

ek
 

le
b

o
n

y
o
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FELADATOK 

Adatbeviteli feladatot végez a tízujjas vakírás 

technikájával 
x      

Kezeli a számítógépet és tartozékait   x x x  

Dokumentumot szerkeszt szövegszerkesztő 

programmal  
 x x   x 

Diktálás után ír és a bevitt dokumentumot 

megszerkeszti 
x x    x 

Kéziratról, javított, felülírt dokumentumról másol 

és megszerkeszti azt 
x x    x 

Utasítások szerint elkészíti (megszerkeszti) a 

szervezet belső iratai 
   x  x 

Üzleti levelet készít a hivatali, üzleti élet 

elvárásainak megfelelően 
  x  x x 

Táblázatba adatokat tölt fel és megszerkeszti a 

táblázatot 
 x   x  

Kimutatást, diagramot készít, számításokat végez 

táblázatkezelő programmal 
 x    x 

Adatbázist tölt fel és egyszerű szűréseket végez x x    x 

Levelet fogad és továbbít elektronikusan    x x x 

Betartja az adatfelhasználás szabályait, az 

adatvédelem előírásait 
 x x x x  

Idegen nyelvű dokumentumokat másol legalább 

egy idegen nyelven 
x x   x x 

Feladatvégzéséhez előkészíti a technikai és tárgyi 

feltételeket, valamint az egészséges és 

biztonságos munkakörülményeket 

    x x 

Irodatechnikai, információs és kommunikációs 

eszközöket kezel 
 x   x x 

Ügyirat- és dokumentumkezelési feladatokat 

végez (hagyományosan és elektronikusan) 
x x   x x 

Elkészíti az iratkezelés és irattárolás írásbeli 

dokumentumait 
  x  x  

 

SZAKMAI ISMERETEK 
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A tízujjas vakírás alapelvei, szabálya x      

A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázata   x  x  

A biztonságos munkavégzés követelménye     x x 

A dokumentumok típusai, fajtái  x x  x x 

A dokumentumszerkesztés követelményei  x   x x 

A táblázatkészítés műveletei x x   x x 

Az adatbázis készítésének műveletei  x   x x 

Az iratok fajtái; készítésük tartalmi, formai és nyelvi 

követelményei 
 x  x x  

Egyszerű ügyiratok    x  x 

Szervezetek belső iratai    x   

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai    x x  

Az üzleti élet gazdasági, kereskedelmi levelei    x x x 

A munkavállalással kapcsolatos iratok  x   x x 

A levelezés és elektronikus kapcsolattartás 

udvariassági szabályai 
 x x  x x 

A számok, írásjelek, speciális karakterek 

írástechnikai és helyesírási szabályai 
x x x  x x 

Irodafajták, irodatípusok, az iroda kialakításának 

ergonómiai követelmények 
 x   x x 

Környezetvédelmi szempontok az irodában     x  

Az adat- és információkezelés folyamata az irodai 

munkában: információforrás, - szerzés, - rögzítés, - 

feldolgozás 

 x x x x x 

Adatvédelem és a biztonságos adathasználat 

szabályai 
 x  x  x 

Irodatechnikai, információs és kommunikációs 

eszközök működésének alapelvei, használatuk 

szabályai 

 x  x  x 

Az ügyirat- és dokumentumkezelés alapelvei, 

folyamata 
 x x x  x 

Az iratkezelés és - tárolás teendői, dokumentumai  x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

A tízujjas vakírás (150 leütés/perc) x     x 

Számítógépes irodai programok alkalmazása  x x   x x 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése x  x    

Írásbeli dokumentumok formázása  x  x   

Információforrások kezelése (szabályok, előírások, 

rendelkezések) 
    x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Mozgáskoordináció     x x 

Precizitás  x x x x x 

Monotónia-tűrés x x x    
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x x x x x 

Visszacsatolási készség  x x  x  

Motiválhatóság  x x x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Figyelemösszpontosítás x x x x x x 

Kontroll (ellenőrzőképesség) x x x x x  

Eredményorientáltság x x x x x x 
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3.  Gépírás és iratkezelés gyakorlat tantárgy 319 óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gépírás és iratkezelés gyakorlat gyakorlati oktatás alapvető célja, hogy a tanulók 

sajátítsák el a vakírás technikáját és bármilyen szöveg- és adatbeviteli feladatokat el 

tudjanak végezni számítógépen és írógépen egyaránt. Legyenek képesek 

szövegszerkesztésre és tetszőleges forrás alapján dokumentumkészítésre. Ismerjék 

és alkalmazzák a különböző technikai és tárgyi feltételeket. Alkalmazzák az 

iratkezelési előírásokat. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar irodalom és magyar nyelvtan. 

 

3.3. Témakörök  

 

3.3.1. Vakírás alapjai 142 óra  

A tízujjas vakírás módszerei, a billentyűk kezelésének módja, szabályai . 

Test-, kar-, kéz- és ujjtartás. 

Számok, írásjelek, speciális karakterek írástechnikai és helyesírási szabályai. 

A betűk megtanulása különböző betűkapcsolási és szógyakorlatokkal, 

folyamatos mozdulatelemzéssel, másolással. 

Diktálás utáni írás és a bevitt dokumentum megszerkesztése. 

Sebességfokozás különböző szövegek írásával, a gépíráskészség fokozása. 

A betűk megtanulása különböző betűkapcsolási és szógyakorlatokkal, 

folyamatos mozdulatelemzéssel, másolással.  

Önálló fogalmazással gépelés megtanulása. 

Másolás kéziratról. Kéziratról, javított, felülírt dokumentumról másolás és 

szerkesztés. 

Idegen nyelvű dokumentum másolása.  

Elektronikus írás szabályai. 

Hallás utáni írás technikája. 

Iratsablon szerkesztése. 

  

3.3.2. Dokumentumok szerkesztése, készítése, szövegszerkesztő programok

 177 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. 

Hallott szöveg alapján szerkesztett szöveg elkészítése 

Formázás, tabulálás, stílusok használata 
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Kész szövegek átszerkesztése, formázása, stílusok használata. 

Levelek adott téma alapján történő megfogalmazása, megírása 

Meghívók elkészítése, szövegbe kép, ábra illesztése. 

Levelek írása, szerkesztése. 

Különböző szövegszerkesztő programok megismerése, kipróbálása, 

összehasonlítása. 

Adatbázis feltöltés és egyszerű szűrés. 

Táblázatok készítése, kezelése. 

Hivatkozások használata. 

Adatbázisból történő információkinyerés, adatbázis adatainak használata. 

Kimutatások készítése 

Adatok ábrázolása diagramok segítségével. 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó 

szervezetnél 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. szemléltetés   x - 

1.2. projekt  x  - 

1.3. kooperatív tanulás  x  - 

1.4. szimuláció   x - 

1.5. szerepjáték   x - 

1.6. házi feladat   x - 
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3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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4. Levelezési ismeretek tantárgy  391 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A Levelezési ismeretek I. elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók 

megismerjék az iratok fajtáit, tartalmi-formai-nyelvi követelményeit. Biztonsággal 

alkalmazzák a hivatali és az üzleti levelezés szabályait, azon belül kezeljék a 

gazdasági és a kereskedelmi levelezés folyamatát. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar irodalom 

 

4.3. Témakörök  

 

4.3.1. Üzleti levelezés sajátosságai 214 óra 

Levelezési alapfogalmak. 

A levél típusai, fajtái. 

Adatfelhasználás szabályai, adatvédelmi előírások. 

Üzleti levél készítés az üzleti élet elvárásai szerint. 

Irat, okirat, ügyirat csoportosítása, jellemzői. 

Sablonok használata. 

Kereskedelmi levelek fajtái, formai követelményei. 

Levél fogadás és továbbítás fajtái. 

Munkavédelmi előírások 

Írásbeli kapcsolatok formái, szabályai 

A levelek szabvány szerinti írása 

Iratkezelés, irattárolás szabályainak megfelelő dokumentumok készítése. 

 

4.3.2. Hivatali, üzleti, és magánlevelezés 177 óra 

Üzleti levél készítése. 

Számítógép és tartozékainak kezelése. 

Az üzleti életben előforduló levelek típusai (gazdasági, kereskedelmi). 

Az ügyirat- és dokumentumkészítés alapelvei és folyamata. 

Egyszerű ügyiratok (meghatalmazás, kötelezvény, elismervény stb.). 

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai. 

Üzleti levelek fogadása, iktatása, mentése, továbbítása 

Adás-vétellel kapcsolatos iratok 

Az anyaggazdálkodással kapcsolatos iratok 

Egyszerű jogi iratok 

Munkaviszonnyal kapcsolatos iratok 

Vállalaton belüli iratok 

Írásbeli kapcsolatok szervezése 

Hivatalos és személyes iratok 

Ügyvitel és levelezés a magyar szabványok szerint 
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Elektronikus levelezés. 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem  

 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 

 

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
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2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

 

 

4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

5. Levelezési ismeretek gyakorlat tantárgy  284 óra  

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

A Levelezési ismeretek II. tantárgy gyakorlati oktatásának alapvető célja, hogy a 

tanulók megismerjék a hivatali illetve hivatalos levélkészítés hagyományos és 

digitális formáját. Biztonsággal és önállóan tudjon levelezést folytatni a 

partnerekkel, ezt a levelezést kezdeményezni, bonyolítani valamint lezárni. Legyen 

képes szóróanyagot, ismertetőket tervezni, összeállítani, alkalmazza az üzleti és 

hivatali formai elvárásokat levélkészítés körben. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar irodalom 

 

5.3. Témakörök  

 

5.3.1. Üzleti levelek készítése, fogadása, továbbítása 142 óra 

Hivatalos levelek fajtái. Hivatalos levelek szerkesztése. 

Levelezés hagyományos és digitális formában. 

Hagyományos és digitális levelezés szabályai.  

Iktatás hagyományosan és elektronikus iktatórendszer segítségével. 

Jelentések, beszámolók készítése.  

Értekezletek jegyzőkönyveinek elkészítése, formázása, szerkesztése, terítése, 

archiválása. 

Szerződések, járulékos levelezés. Adás-vétel, munkaszerződés, hivatalos 

levelezés. 

Jegyzőkönyv formai, szerkezeti elemei. 

Iratok iktatása, tárolása, őrzése. 
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Üzleti levelek formai követelményei. 

Üzleti levél szerkesztése, készítése. 

Irodatechnikai készülékek kezelése. 

A levelezés és elektronikus kapcsolattartás szabályai. 

 

5.3.2. A hivatali, üzleti élet levelezésének lebonyolítása 142 óra 

A dokumentumok típusai, fajtái. 

A dokumentumszerkesztés követelményei. 

Az iratkezelés és irattárolás írásbeli dokumentumainak elkészítése. 

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai. 

A munkavállalással kapcsolatos iratok. 

Szervezetek belső iratai. 

Egyszerű ügyiratok. 

A munkavállalással kapcsolatos iratok. 

Vállalkozás létesítésével, folytatásával és megszüntetésével kapcsolatos 

dokumentumok elkészítése. 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó 

szervezetnél 

 

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. szemléltetés   x - 

1.2. projekt  x  - 

1.3. kooperatív tanulás  x  - 

1.4. szimuláció   x - 

1.5. házi feladat   x - 

 

 

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 
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E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 6. pont lebontása, 

pontosítása) 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.2. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.3. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.4. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

 

 

5.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10070-12 azonosító számú 

 

Munkahelyi kommunikáció 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10070-12 azonosító számú Munkahelyi kommunikáció megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

10070-12 

Munkahelyi kommunikáció 

Kommunikáció alapjai 
Üzleti kommunikáció 

gyakorlat 

K
o

m
m

u
n

ik
ác

ió
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o
ly
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 f

aj
tá
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et
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Ü
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Ü
zl

et
i 

m
ag

at
ar

tá
s,

 t
ár

sa
lg

ás
i 

p
ro

to
k
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b
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y
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FELADATOK 

Betartja a viselkedéskultúra követelményeit x  x x x 

Alkalmazza az üzleti és hivatali élet protokoll-

előírásait 
   x x 

Betartja az irodai munka etikai szabályait x x   x 

Partnerkapcsolatokat ápol  x x x  

Információt kér, gyűjt hagyományos és 

elektronikus úton 
  x   

Tájékoztatást ad írásban, szóban, telefonon és 

elektronikusan 
x   x  

Írásbeli és szóbeli kommunikációjában 

fokozottan ügyel a nyelvhelyességi és 

nyelvhasználati szabályok betartására 

x x    

Kapcsolattartást szolgáló írásbeli 

dokumentumokat készít 
 x    

Továbbképzéseken, tréningeken vesz részt  x    

SZAKMAI ISMERETEK 

A kommunikáció folyamata és fajtái x     

A szóbeli és írásbeli kommunikáció x x    

A nem-verbális kommunikáció x  x  x 

Az elektronikus kapcsolattartás alapvető 

szabályai (netikett) 
  x   

A kommunikációs zavarok fajtái és elhárításuk 

módjai 
x     

Kommunikációs különbségek (kultúrák közötti, 

érzelmi, hatalmi, nemi, környezeti stb.) 
x  x   

Üzleti nyelvi kultúra   x   

A nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, 

nyelvhasználati szabályok 
 x    

A közéleti megnyilvánulás fajtái x x x x x 

A viselkedéskultúra alapszabályai     x 

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai    x  

Az irodai munka etikai szabályai     x 



 

1214 

 

A munkahelyi kapcsolatok (felettessel, 

munkatárssal, ügyfelekkel) 
  x   

A munkahelyi viselkedés alapnormái   x   

A munkahelyi konfliktusok és kezelési módjaik   x   

Ügyféltípusok, ügyfélkapcsolatok kezelésének 

módjai 
  x   

A személyiségfejlesztés lehetőségei   x   

Álláskeresési technikák x    x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése  x  x x 

Hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése x x x x  

A helyes beszéd technikája  x    

Szóbeli megnyilvánulás (a szakmai beszéd)  x  x   

Szabályértelmezés, szabálykövető magatartás   x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x x x x 

Önfegyelem   x x  

Szervezőkészség    x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvhelyesség  x    

Konfliktusmegoldó készség    x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Helyzetfelismerés   x x  

Ismeretek helyénvaló alkalmazása   x x x 
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6. Kommunikáció alapjai tantárgy 249 óra 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A kommunikáció alapjai elméleti oktatás alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák 

a kommunikáció különböző fajtáit, felismerjék azokat és annak megfelelően 

kezeljék. Legyenek tisztában a kommunikáció fontosságával, az ügyfelekre 

gyakorolt hatásának jelentőségével.  Képessé kell tenni a tanulókat arra, hogy a 

kommunikáció helyes megválasztásával hatékonyan végezzék munkájukat 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar irodalom 

 

6.3. Témakörök  

 

6.3.1. Kommunikáció folyamata, fajtái, etikett és protokollszabályok 

   107 óra 

A kommunikáció fogalma, fajtái. 

A szóbeli és írásbeli kommunikáció típusai. 

A nonverbális kommunikáció. 

Kommunikációs stílusok, kommunikációs csatornák. 

Kommunikációs különbségek (kultúrák közötti, érzelmi, hatalmi, nemi, 

környezeti stb.) 

A kommunikáció szerepe a problémák feltárásában és megoldásában.  

A konfliktusok és kezelési módjaik. 

A kommunikáció folyamata és fajtái. 

A kommunikáció etikai és protokollszabályai. 

Tárgyalási technikák. 

Köszönés, megszólítás, kézfogás 

Bemutatkozás 

A kommunikációs zavarok fajtái.  

Tömegkommunikáció jellegzetességei. 

 

6.3.2. Nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok  

 142 óra 

Írásbeli és szóbeli kommunikációjában fokozottan ügyel a nyelvhelyességi és 

nyelvhasználati szabályok betartására. 

Olvasott szakmai szöveg megértése. 

Hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése. 

A helyes beszéd technikája. 

Szóbeli megnyilvánulás (a szakmai beszéd).  

Szabályértelmezés, szabálykövető magatartás. 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Tanterem  

 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tesztfeladat megoldása   x - 
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2.2. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.3. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.4. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

7. Üzleti kommunikáció gyakorlat tantárgy 248 óra 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Üzleti kommunikáció gyakorlat célja, a hallgatók felkészítése a saját és a vállalat 

érdekeinek érvényesítésére, ehhez szükséges alapfogalmak és alapkészségek 

megtanítása, a sikeres tárgyalás "kellékeinek" megismertetése, alkalmazásának 

gyakoroltatása. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar irodalom 

 

7.3. Témakörök és elemeik 

 

7.3.1. Üzleti nyelvi kultúra 71 óra 

Az Üzleti kommunikáció gyakorlat fajtái. 

Üzleti nyelvi kultúra szabályai. 

Kommunikáció fogalma, fajtái, típusai. 

A tárgyalás előkészítése, lebonyolítása. 

Tárgyalástechnika. 

A kommunikációs zavarok fajtái.  

Tömegkommunikáció jellegzetességei. 

 

7.3.2. Üzleti magatartás, társalgási protokoll 71 óra 

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai. 

Az üzleti etikett szabályai. 

Viselkedéskultúra jellemzői. 

Kommunikációs különbségek típusai, fajtái, jellegzetességei. 
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Telefonos kapcsolattartás. 

 

7.3.3. A viselkedéskultúra szabályai 106 óra 

A viselkedéskultúra alapszabályai. 

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai. 

Az irodai munka etikai szabályai. 

A munkahelyi kapcsolatok (felettessel, munkatárssal, ügyfelekkel). 

A munkahelyi viselkedés alapnormái. 

A munkahelyi konfliktusok és kezelési módjaik. 

Ügyféltípusok, ügyfélkapcsolatok kezelésének módjai. 

Megjelenés, öltözködés 

Köszönés, kézfogás 

Megszólítás, bemutatkozás 

Ajándék, névjegykártya 

Viselkedéstechnika elemei 

Előzékenység 

Fellépés 

Figyelmesség 

Illedelmesség (Jó modor, Udvariasság, Tapintat) 

Jellem 

Lelkiismeret 

Megjelenés 

Önuralom és türelem 

Pontosság  

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó 

szervezetnél 
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7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. szemléltetés   x - 

1.2. projekt  x  - 

1.3. kooperatív tanulás  x  - 

1.4. szimuláció   x - 

1.5. szerepjáték   x - 

1.6. házi feladat   x - 

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.4. Információk önálló rendszerezése   x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése  x  - 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.3. Tesztfeladat megoldása   x - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat 

 
OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

1/9. évfolyamot követően 70 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 

amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 

részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10067-12 

Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés 

Gépírás és iratkezelés gyakorlat 

Vakírás alapjai 

Dokumentumok szerkesztése, készítése, 

szövegszerkesztő programok 

10070-12 

Munkahelyi kommunikáció 

 

Üzleti kommunikáció gyakorlat 

Üzleti nyelvi kultúra 

Üzleti magatartás, társalgási protokoll 
A viselkedéskultúra szabályai 

 

 

10067-12 Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés szakmai követelménymodul 

  

Gépírás és iratkezelés gyakorlat tantárgy  

 

Vakírás alapjai   

A tízujjas vakírás módszerei, a billentyűk kezelésének módja, szabályai . 

Test-, kar-, kéz- és ujjtartás . 

Diktálás utáni írás és a bevitt dokumentum megszerkesztése. 

Másolás kéziratról . Kéziratról, javított, felülírt dokumentumról másolás és 

szerkesztés. 

Idegen nyelvű dokumentum másolása.  

Iratsablon szerkesztése. 

 

Dokumentumok szerkesztése, készítése, szövegszerkesztő programok 

Számítógépes nyomtatvány, űrlap és sablon szerkesztése. 

Körlevélkészítés elemei, technikája. 

Elektronikus címzés és etikett készítés gyakorlata. 

Formázás, tabulálás, stílusok használata 

Kész szövegek átszerkesztése, formázása, stílusok használata. 

Levelek adott téma alapján történő megfogalmazása, megírása. 

Meghívók elkészítése, szövegbe kép, ábra illesztése. 

Levelek írása, szerkesztése. 
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Különböző szövegszerkesztő programok megismerése, kipróbálása, 

összehasonlítása. 

Adatbázis feltöltés és egyszerű szűrés. 

Táblázatok készítése, kezelése. 

Hivatkozások használata. 

Kimutatások készítése 

Adatok ábrázolása diagramok segítségével. 

 

 

10070-12 Munkahelyi kommunikáció szakmai követelménymodul  

Üzleti kommunikáció gyakorlat tantárgy 

  

Üzleti nyelvi kultúra  

Az Üzleti kommunikáció gyakorlat fajtái. 

Kommunikáció fogalma, fajtái, típusai. 

A tárgyalás előkészítése, lebonyolítása. 

Tárgyalástechnika. 

 

Üzleti magatartás, társalgási protokoll  

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai. 

Az üzleti etikett szabályai. 

Viselkedéskultúra jellemzői. 

Kommunikációs különbségek típusai, fajtái, jellegzetességei. 

Telefonos kapcsolattartás. 

 

A viselkedéskultúra szabályai  

A viselkedéskultúra alapszabályai. 

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai. 

Az irodai munka etikai szabályai. 

A munkahelyi kapcsolatok (felettessel, munkatárssal, ügyfelekkel). 

A munkahelyi viselkedés alapnormái. 

A munkahelyi konfliktusok és kezelési módjaik. 

Ügyféltípusok, ügyfélkapcsolatok kezelésének módjai. 
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11. 

 
SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ 

a 

34 582 10 

SZÁRAZÉPÍTŐ 

szakképesítés 

speciális szakiskolában történő oktatásához  

tanulásban akadályozottak (st) számára  

 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakmai tantervi adaptáció      

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 34 582 10 Szárazépítő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet, 

– a szakképesítések kerettanterveit tartalmazó NGM rendelet 

alapján készült.       

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 582 10 

 

A szakképesítés megnevezése: Szárazépítő 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVI. Építőipar 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 



 

1223 

 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai év 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 9. Építészet 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra; a második szakképzési évfolyamot 

követően 105 óra; a harmadik szakképzési évfolyamot követően 105 óra 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 

megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy szakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak:  

Szárazépítő kéziszerszámok 

Szárazépítő elektromos kisgépek 

Mérőeszközök, kitűzők 

Állványok 

Állványkezelő célszerszámok 
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Bontószerszámok 

Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések 

Anyagmozgató berendezések, gépek, eszközök 

 

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó 

eszköz- és felszerelési jegyzék 

 

 

V. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, 

javaslatok 

 
Módszertani ajánlás a tanulásban akadályozott tanulók szakmai képzéséhez 

A módszertani ajánlás alkalmazható szegregált (speciális szakiskolai) vagy integrált (többségi szakképző 

intézményben vagy csoportban) szervezeti formában, valamint speciális elemeinek átvételével a 

felnőttképzés keretében is. 

 

A tanulási akadályozottság jellemzői 

A tanulási akadályozottság a tanulás minden területére kiterjed, hosszan tartó, végigkíséri a gyermeket 

egész iskolai pályafutása alatt. A tanulási képesség fejlődésében olyan átfogó zavar következik be, amely 

jelentősen akadályozza a gyermek tanulását. Gyógypedagógiai eszközökkel ezen az állapoton sokat lehet 

változtatni, és meg lehet előzni a tanulási akadályozottság további romlását. A tanulásban akadályozott 

gyermekek gyógypedagógiai segítségnyújtással a többségi iskolát is látogathatják. Ha azonban nem 

kapnak elég segítséget, akkor kudarc-kudarcra halmozódik, egyre jobban elfordulnak az iskolától, 

tanulási kedvük (motivációjuk) és önértékelésük rohamosan csökken, és ezzel életesélyeik is romlanak. 

Megfelelő segítséggel azonban ez elkerülhető és hozzá lehet őket segíteni az örömmel és figyelemmel 

végzett eredményes tanuláshoz. A segítség a fiatal egyéni fejlesztését és a tanulási környezet számára 

megfelelővé alakítását egyaránt jelenti. 

Ha ennél pontosabban szeretnénk megfogalmazni a tanulási akadályozottságot, akkor az alábbi 

definícióhoz nyúlhatunk: 

„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az 

idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb 

funkcióképességei, illetve kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási 

nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.” (Mesterházi, 1998, 54.) Tehát az 

idegrendszeri károsodás mellett és helyett ebben a definícióbanmegjelenik a szociális 

környezet igen erős hatása, amely a későbbi tanulási sikerességet meghatározóan 

befolyásolhatja. 

A tanulási akadályozottság megállapítását a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság szakemberei végzik komplex vizsgálatok alapján. Szakértői 

véleményben rögzítik a fogyatékosság tényét, megjelölve egyúttal a fejlesztés irányait. 
A tanulási akadályozottság – ahogy már szó volt róla – elsősorban iskolai tanulási helyzetekben 

jelentkezik, összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult fejlődésével, melynek következményei sok 

esetben a középiskolás fiatal tanulási teljesítményében is megjelennek, ezért az oktatás során még ekkor 

is figyelemmel kell lenni rájuk. A problémák az érzékelés-észlelés (percepció), a kivitelezés-végrehajtás, 

a szocio-emocionális területeken, valamint a kommunikáció terén egyaránt jelentkezhetnek. 

A társas kapcsolatokban, a szociális interakciókban jelentkező nehézségek a tanulásban 

akadályozott emberek esetében igen gyakoriak, még akkor is, ha az iskolát befejezve 

sikerül munkát találniuk, családot alapítaniuk. A szociális készségek fejlesztésének a 
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hívei szerint a „mentális zavarok egy részét a szociális kompetencia hiánya okozza”. Ha 

ez így van, akkor jelentős eredményeket lehet elérni, ha figyelmünket a szociális 

készségek fejlesztésére fordítjuk, s energiát fektetünk bele mind a tanórákon, mind 

pedig azokon kívül. 

 

A szegregált és integrált szervezeti formák  

Szegregált intézményekben tanulnak olyan tanulásban akadályozott diákok, akik 

egyéni szükségleteik miatt nem képesek integrált oktatásban részt venni. Ezekben a 

gyógypedagógiai intézményekben megfelelő végzettségű szakemberek, 

gyógypedagógusok dolgoznak, valamint speciális tantervet alkalmaznak, mindezt 

kislétszámú osztályokban. 

Integráció esetében a tanulásban akadályozott fiatalok és a nem tanulásban 

akadályozott fiatalok együtt vesznek részt a tanítási folyamatban, a szabadidős 

tevékenységekben. A tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai nevelésének 

esetében az integráció feladata, hogy a számukra szükséges pedagógiai 

többletszolgáltatásokat az ép fejlődésű kortárscsoporton belül kapják meg. 

Az integráció feltételei a következők (ezek természetesen a szegregált intézményekben 

is jelen vannak). 

17. Objektív tényezők 

Az objektív tényezők közé tartoznak a tanulásban akadályozott gyermek iskolai 

boldogulását segítő tárgyi feltételek.  

 Az iskolának ki kell dolgoznia egy egységes, minden tanulóra kiterjedő, azonos 

tananyagot közvetítő tantervet, eltérés mindössze a tanulóktól elvárt, az egyéni 

képességekhez illeszkedő követelmények szintjén jelentkezhet. 

 A kisebb osztálylétszámú osztály kialakításakor figyelembe kell venni a fiatal 

tanulási akadályozottságát, így az osztályban 2 főnek számít, mert tanítása több 

figyelmet, megsegítést és speciális bánásmódot igényel.   

18. Szubjektív tényezők  

 A befogadó pedagógus szemlélete, módszerei, segítőkészsége, kreativitása, 

valamint a fogyatékosságról szóló ismeretei.  

 A szülők támogatása, hozzáállása és aktivitása.  

 A gyógypedagógus érzékenysége a probléma, illetve a gyermek iránt, 

felkészültsége, szakmai tudása, személyisége. A szakemberek közti 

kapcsolatrendszerben a leglényegesebb a pedagógus és a gyógypedagógus jó 

kapcsolata.  

 A társak és a környezet elfogadása. A sikeres integráció, beilleszkedés és 

elfogadás a személyiség szempontjából nézve kétirányú. Múlik azon is, hogy a 

környezet, az osztálytársak mennyire elfogadóak, mennyire hajlandóak a 

viselkedésükön változtatni ahhoz, hogy a fogyatékos gyermeket olyannak 

fogadják el amilyen, és igyekezzenek egyenrangúként kezelni. De múlik a 

fogyatékos gyermek személyiségén is. Minél fiatalabb korban kerül sor az 

integrációra annál nagyobb eséllyel lesz sikeres. 

Az integráció formái lehetnek: 
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 Lokális integráció:az integráció legegyszerűbb és viszonylag könnyen 

megvalósítható változata, amikor a sajátos nevelési igényű és a nem sajátos 

nevelési igényű tanulók között semmilyen kapcsolat nem áll fenn, mindössze az 

iskola épülete közös. A tanulásban akadályozott tanulók külön osztályokban, 

csoportokban tanulnak.  

 Szociális integráció: ebben a formában már tudatosan szervezett az 

együttnevelés, a tanulásban akadályozott fiatalok a foglalkozásokon, a 

tanórákon kívüli időben találkoznak a többségi iskolába járó kortársaikkal.  

 Funkcionális integráció: az integrációnak ezen formája is két szinten valósulhat 

meg. A sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési igényű tanulók csoportja 

egy épületben tanul, külön osztályban, azonban a két párhuzamos osztály 

órarendjét tudatosan úgy szervezik, hogy bizonyos óráik egybeessenek (pl. 

készségórák, bizonyos tanórák). Így a két csoport találkozása tervezett és 

rendszeres, az együtt eltöltött időnek van célja. A teljes integráció az integráció 

legmagasabb szintje, amikor együtt fejlesztik a gyermekeket, a tanulásban 

akadályozott gyermek a tanítási idő minden percét ép kortársaival tölti el.  

Az integrációnak számos előnye lehet a tanulásban akadályozott fiatalok esetében. 

Kutatások igazolták, hogy fejlesztő környezetet jelent számukra ez a kortárs közösség, 

amely jelentheti azt, hogy tanulnak a többiektől, ingergazdag környezetben vannak, 

több ismerethez hozzájuthatnak, de akár azt is, hogy gyorsabb fejlődés tapasztalható 

náluk. A tanulók személyiségfejlődésében is pozitív változásokat hozhat, például: nő az 

önbizalmuk. Hosszabb távon sikeresebb lehet a társadalmi beilleszkedése azoknak a 

tanulóknak, akik integrált környezetben vettek részt az oktatás-nevelés folyamatában. 

Emellett barátságok alakulhatnak ki, valamint megtanulhatják a segítségkérést, illetve 

annak elfogadását is a fiatalok. 

 

Módszertani javaslatok 

A tananyag feldolgozása során alapvető szempontok: 

75. az ismeret sokoldalú szemléltetése, elméleti ismeretek gyakorlati 

megerősítése, 

76. az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben történő közlése, 

77. az ismeretek többszöri ismétlést, begyakorlást igénylő rögzítése, 

78. az alapvető ismeretek folyamatos felidézése, 

79. a hiányzó vagy nem megfelelő mélységű ismeretek időbeni pótlása, 

80. az egyes tantárgyakban megjelenő azonos ismeretanyag összehangolása, 

81. lényeges elemek, ok - okozati összefüggések kiemelése, megláttatása, rész - 

egész viszonyának bemutatása, 

82. a tananyag feldolgozása során a vizsgakövetelményekben 

megfogalmazottakat hangsúlyosan kell kezelni. 

A hatékony tantermi gyakorlat érdekében az alábbi tényezőket tekintjük lényegesnek: 

1. Kooperatív tanulás: a kortársakkal való közös munka és a kooperatív tanulás 

hatékonyan fejlesztik a tanulók értelmi és szociális-érzelmi képességeit. A kooperatív 

tanulás minden tanulónak hasznára válik: az a tanuló, aki magyaráz a másiknak, jobban 
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és hosszabb időre megjegyzi az információt, az pedig, akinek magyaráznak, az 

ismeretszintjének megfelelőbb információkat kap, hiszen társa felfogási képessége alig 

magasabb, mint az övé. 

2. Együttműködésen alapuló problémamegoldás csökkentheti a zavaró magatartás 

mennyiségét és intenzitását a tanórák alatt. Fontos, hogy az osztály szabályait 

(házirendet) az egész osztály közreműködésével alakítsák ki, és hogy mindig jól látható 

helyen legyen elhelyezve az osztályteremben. 

3. A heterogén csoportalkotás hozzájárulhat a tanulásban akadályozott tanulók és 

többségi társaik között növekvő szakadék csökkentéséhez, valamint elősegítheti a 

diákok és a tanárok pozitív hozzáállását a sajátos nevelési igényű tanulókhoz. A 

tudásszint szerinti csoportosítás a tanulásban akadályozott tanulók 

marginalizációjához vezethet. 

4. A differenciálás létjogosultságát az indokolja, hogy a résztvevők alapvetően 

különböznek egymástól. Nem tarthatók azok a feltételezések, amelyek egy tényezőt 

tesznek felelőssé a gyerekek tanulási folyamatban való részvételének színvonaláért pl.: 

életkor, intelligencia, nyelvi fejlettség, apa foglalkozása stb. Helyette inkább több 

sajátosság együttes hatását kell feltételeznünk. Azt hogy melyek ezek, pontosan nem 

tudjuk. Mégis a következő sajátosságait érdemes a tanulóknak megismerni a 

differenciálás érdekében: továbbhaladáshoz szükséges előzetes, megalapozó tudás; 

aktivizálhatóság; önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség; együttműködési 

képesség színvonala; társas helyzet jellemzői. Mindezeket figyelembe kell vennünk 

annak eldöntésekor, hogy közös tanulási vagy differenciált tanulási feltételeket 

biztosítunk tanulóink számára. A differenciálás módozatai a következő lehetnek:  

 Differenciálás a segítségadásban: ha azonos tananyagot dolgozunk fel a 

tanulásban akadályozott fiatalok több segítséget igényelhetnek pl.: a feladat 

megismétlése a nekik megfelelő nyelvi szinten, a feladat kis lépésekre bontása, 

példa bemutatása, analógiák kihasználása, mintaadás stb. 

 Differenciálás a feladatok szintjén: adhatunk kevesebb feladatot a lassúbb 

munkatempójú fiatalok részére, vagy éppen többet a gyorsabbaknak. 

 Differenciálás a tevékenységek szintjén: használhatnak-e a gyerekek valamilyen 

eszközt vagy nem. Kötött vagy választható-e a tevékenység. A választási 

lehetőség biztosítása fokozhatja a gyerekek motivációját, felelősségérzetüket. 

 Differenciálás a szociális keretek szintjén: a gyerekek tanulhatnak egyedül, 

párban, kiscsoportban (azonos vagy megosztott feladatokon) vagy akár 

rugalmas tanuló csoportokban. 

 Differenciálás a tanulási stílus szerint: egyesek inkább vizuális típusúak, mások 

auditív vagy motoros beállítottságúak, de előfordulhat ezeknek a kombinációja 

is. Érdemes tájékozódni, hogy adott csoportban melyik dominál és annak 

megfelelően alakítani az ismeretközvetítést.  

 Differenciálás a célok szintjén: mindezek függvényében irreális lehet azonos 

célok kitűzése.  

 Differenciálás az értékelésben: ha a fentieknek megfelelően szervezzük az 

oktatást, akkor a szokásos iskolai értékelési módok (osztályzás, egyszavas 
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minősítés) nehézkessé, szinte lehetetlenné válnak. A legalkalmasabb forma a 

leíró, szöveges értékelés lehet, amelynek feltételei is vannak. Az értékelés a 

konkrét teljesítményre vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz. 

Tartalmában komplex, mind pozitív, mind negatív elemek megjelennek. A 

fejlődés előző fokához kell, hogy kapcsolódjék és a perspektíva következő fokát 

jelöli meg. Emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét javaslatokat fogalmaz 

meg, a címzettek számára differenciáltan és érthető módon. 

5. Hatékony tanítás a munka megtervezését és következetes ellenőrzését, a teljesítmény 

mérését, értékelését és a magas követelményeket jelenti. A tanulásban akadályozott 

tanulók tekintetében ez a módszer az egyéni fejlesztési terv segítségével valósítható 

meg. Ennek a pedagógiai tevékenységnek a támogatására hozták létre az „Elektronikus 

Egyéni Fejlesztési Tervet”, az EEFT nevű programot (www.eeft.hu). A kialakított 

struktúra, sok száz oldalas szakmai támogató szöveg, és a tanulók sikereire, erősségeire 

építő egyéni fejlesztést támogató cselekvési tervek hasznos eszközök lehetnek. 

6. Otthonos tanulókörzet rendszere: tanulók a tanítás ideje alatt egy kisszámú teremből 

álló tanulási környezetben maradnak, és mintegy csoportfeladatként csak néhány 

pedagógus biztosítja számukra az oktatást, majdnem minden tantárgy esetében. 

Különösen a tanulásban akadályozott tanulók számára fontos ez, hiszen erősíti bennük 

az érzést, hogy tartoznak valahová. Ez elősegíti az állandó környezet kialakítását, 

valamint a nem tudásszint szerint szervezett oktatás megvalósítását. Magyarországon 

is van erre kezdeményezés, például: Dobbantó program (www.fszk.hu) 

7. Alternatív tanulási stratégiák segíthetnek abban, hogy a diákok, hogyan tanuljanak 

és hogyan oldjanak meg problémákat. Soha ne felejtsük le, hogy az,ami a tanulásban 

akadályozott tanulók javára szolgál, az a többségi tanulók számára is hasznos. 

8. Az IKT-s eszközök használata jelentős szerepet kap a habilitációs, rehabilitációs és a 

tanórai célok megvalósításában és feladataiban. Az olyan oktatóprogramok, amelyek 

valamilyen információszerzési lehetőséget adnak – a multimédia segítségével –, nagyon 

alkalmasak arra, hogy a tanulásban akadályozott tanulók számára megkönnyítsék az 

adott tananyag megértését, elsajátítását. A látványos, változatos és érdekes 

oktatóprogramok segítenek a tervezésben, a rigid gondolkodás oldásában az olvasás 

megszerettetésében. A multimédiás elemek (hang, kép, animáció) képesek arra, hogy a 

fiatalok figyelmét hosszabb távon fenntartsák, az új ismeretanyagot megértsék, és az 

IKT-s eszközök segítségével az elsajátított tananyagról játékos formában győződjenek 

meg. 

9. A befogadó értékelésnek jól körülhatárolható elemei vannak. (1) Azok a módszerek 

és stratégiák, amelyek segítségével világos képet kaphatunk az oktatás folyamatáról, a 

tanuló elért eredményeiről, és amelyek ugyanakkor arról is informálják a pedagógust, 

hogy a jövőben min kell változtatnia egyes tanulók vagy csoportok tanítása során. Ezek 

az elemek egyrészt segítik a reflektálást az adott időszak alatt elvégzett munkára, 

másrészt használható inputokat adnak a következő időszak tervezéséhez, a 

döntéshozatalhoz. (2) A befogadó értékelésben gyűjtött információ értéktöbbletet 

tartalmaz: nem egy adott pillanatról szóló „felvétel”, hanem figyelembe veszi az adott 

oktatási környezetet, beleértve az otthoni vagy egyéb környezeti tényezőket is, 

http://www.fszk.hu/
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befolyásolja a gyerekek tanulását és magát a nevelési-oktatási folyamatot is. (3) Szerves 

része azoknak a tényezőknek az értékelése, amelyek hozzájárulnak a befogadás 

megteremtéséhez. (4) Jellemzője a tanuló, a tanárok, osztálytársak, szülők és mások 

bevonása az értékelésbe. (5) Tartalmaz olyan eljárásokat, amelyek más funkciókat is 

betölthetnek. Az iskoláknak aktívan kell támogatniuk az értékelés különféle 

megközelítéseinek kifejlesztését, amelyek egyben tükrözik a tanulók ugyancsak 

különféle tanulási módjait, és amelyek szintén különféle módon teszik lehetővé az 

értékeléshez szükséges tanulási tényanyag összegyűjtését. Ez persze azt feltételezi, 

hogy az iskolán belül a tanárok rugalmasan hozhatnak meg olyan döntéseket, mikor 

értékeljenek, mit értékeljenek és azt is, hogy a tanárok olyan módszerek alkalmazásához 

is hozzájutnak, amelyek egy adott tanuló által kedvelt értékelési eszközök. 

 

Befejezés  

A (speciális) szakiskolák feladata a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges 

ismeretek átadása, illetve az, hogy készítsenek fel az Országos Képzési Jegyzékben 

szereplő szakképesítések körében szakmai vizsgára. Emellett biztosítaniuk kell a 

tanulásban akadályozott diákok pályaválasztásának segítését, munkába állásának 

előkészítését, valamint olyan képességek, készségek fejlesztését is, amelyek a tanulók 

későbbi, önálló életvezetésével kapcsolatosak. 

 

VI. Speciális szakiskolai óraterv OKJ szerinti szakképesítés 

oktatásához 

 

A szakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai: 

 

előkészítő 

évfolyam 

heti óraszám 

36 hét 

9. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

9. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

10. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

10. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

11. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

11. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

12. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

12. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

32 héttel 

Közismeret 31,5 10,5 378 11,5 414 10,5 378 10,5 336 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

együtt 

0 21 756+70 21 756+105 21 756+105 21 672 

Összesen 31,5 31,5 1134+70 32,5 1170+105 31,5 1134+105 31,5 1008 

8-10% szabad 

sáv  

(közismereti 

rész) 

3,5 2 72 1,5 54 1,5 54 1,5 48 

8-10% szabad 

sáv  

(szakmai rész) 

0 1,5 54 2 72 2 72 2 64 

Mindösszesen 

(teljes képzés 

ideje) 

35 35 1260+70 36 1296+105 35 1260+105 35 1120 
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A szakképesítés oktatására fordítható idő 3482 

óra(756+70+756+105+756+105+672+54+72+72+64) nyári összefüggő gyakorlattal és 

szakmai szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
0,5 

 

 

140 

 

 

 

 

140 

 

 

 

 

160 

 

 

 

 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

0,5 

 

 

 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

10101-12 

Építőipari közös 

tevékenység 

Építőipari 

alapismeretek 
1  2    0,5  

Építőipari 

alapismeretek 

gyakorlat 

 1       

10279-12 

Belsőépítési 

szerkezet készítés 

Válaszfal és 

álmennyezet 

tervezése  

2,5  1  2    

Válaszfal és 

álmennyezet 

készítésének 

gyakorlata 

 7  4  5   
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10280-12 Szerelt 

padlók készítése 

Szárazaljzat és 

álpadló készítése 
  

 

  

 

2  

 

3  

Szárazaljzat és 

álpadló 

kivitelezésének 

gyakorlata 

     5  6 

10210-12 

Tűzvédelmi borítás 

készítése  

Tűzvédelmi borítás 

készítése 
2  2    3  

Tűzvédelmi borítás 

kialakításának 

gyakorlata 

 7  5    6 

10281-12  

Tetőtér és előtét 

borítások 

Tetőtér és előtét 

borítások szerkezete 
  2  2    

Tetőtér-, előtét- és 

aknafalak 

készítésének 

gyakorlata 

   5  5   

 6 15 7 14 6 15 9 12 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali 

rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 

teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 
10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
18   

  

  

  70 

  

    

  

  

 105 

  

    

  

  

  

 105 

  

  

     18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4        4 

Munkahelyek 

kialakítása 
4        4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2        2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2        2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2        2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4        4 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.             16    16 

Munkajogi 

alapismeretek 
            4  4 

Munkaviszony 

létesítése 
      4  4 

Álláskeresés             4  4 

Munkanélküliség             4  4 
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11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.             64   64 

Nyelvtani rendszerzés 

1 
           10  10 

Nyelvtani rendszerzés 

2 
      10  10 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
           24  24 

Munkavállalói szókincs            20  20 
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10101-12 

Építőipari közös 

tevékenység 

Építőipari 

alapismeretek 
36  

 

72  

 

  

 

16  124 

Szakmai munka- és 

balesetvédelem 
  36      36 

Építési alapismeretek 36  36      72 

Munkajogi és 

vállalkozási ismeretek 
      16  16 

Építőipari 

alapismeretek 

gyakorlat 

 36       36 

Építési alapismeretek  12       12 

Műszaki rajz  12       12 

Épületfizika  12       12 

10279-12 

Belsőépítési 

szerkezet készítés 

Válaszfal és 

álmennyezet tervezése  
90  36  72    198 

Anyag-, eszköz- és 

szerelési ismeretek 
18        18 

Mérés, tervezés 9  6  9    24 

Falszerkezetek anyagai, 

kialakítása 
18  6  18    42 

Válaszfalkészítés 

elmélete 
18  12  18    48 

Álmennyezet készítés 

elmélete 
18  12  18    48 

Hézagolás, simítás 

elmélete 
9    9    18 

Válaszfal és  252  144  180   576 
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álmennyezet 

készítésének 

gyakorlata 

Válaszfalkészítés 

gyakorlata 
 108  63  72   234 

Álmennyezet készítése  108  63  72   243 

Hézagolás, simítás 

gyakorlata 
 36  18  36   90 

10280-12 

Szerelt padlók 

készítése 

Szárazaljzat és álpadló 

készítése 
    72  96  168 

Padlószerkezetek     24  32  56 

Szárazaljzat készítés     24  32  56 

Álpadló készítés     24  32  56 

Szárazaljzat és álpadló 

kivitelezésének 

gyakorlata 

     180  192 372 

Szárazaljzat készítése      36  32 68 

Kazettás álpadló 

készítése 
     48  64 112 

Üreges álpadló készítése      48  64 112 

Öntött álpadló készítése      48  32 80 

10210-12 

Tűzvédelmi 

borítás készítése 

Tűzvédelmi borítások 72  72    96  240 

Tűzvédelmi ismeretek 18      36  54 

Tűzvédelmi borítási 

ismeretek alapjai 
27  36    36  99 

Tűzvédelmi borítások 

szerelésének elmélete 
27  36    18  81 
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Tűzvédelmi borítások 

kialakításának 

gyakorlata 

 252  180    192 624 

Tűzvédelmi borítások 

kialakítása 
 108  72    72 252 

Acéltartó és acélpillér 

burkolatok kialakítása 
 108  72    72 252 

Trapézlemezes 

födémkészítés, 

kábelcsatorna borítás 

 36  36    48 120 

10281-12 

Tetőtér és előtét 

borítások 

Tetőtér és előtét 

borítások szerkezete 
  72  72    144 

Szerkezeti és szerelési 

ismeretek 
  36  24    60 

Előtét és aknafalak 

borítása 
  18  24    42 

Tetőtérborítás elmélete   18  24    42 

Tetőtér-, előtét- és 

aknafalak készítésének 

gyakorlata 

   180  180   360 

Tetőtéri szerkezetek ki-

/átalakítása 
   72  72   144 

Szárazvakolat építési 

technológiája 
   72  72   144 

Előtét és aknafalak 

készítése 
   36  36   72 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 216 540 252 504 216 540 288 384  
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Összes éves/ögy óraszám: 756  70 756   105  756  105 672   3220 

Elméleti óraszámok/aránya 972 / 30,19% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 2248 / 69,81% 
Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 

teljesülnie. 

 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A  

11500-12 azonosító számú 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 

jelentőségét 
x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 

kapcsolatos munkavédelmi követelményeket  x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 

szervezési feltételeivel kapcsolatos 

munkavédelmi követelményeket 
  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 
   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a 

munkavédelmi feladatok ellátásában 
 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási 

megbetegedések hátrányos következményei 
x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 

szabályozása 
x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 

feltételei 
  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  
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8. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy 18 óra 

 

1.37. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges 

kompetenciák elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

1.38. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

 - 

 

1.39. Témakörök  

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek 4 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek 

megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások 

jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember 

egészségére és testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 

munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és 

a munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások 

jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő 

megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt 

technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és 

szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-

munkaegészségügy) 

Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom 

meghatározásai.   

 

1.3.2. Munkahelyek kialakítása 4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 
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A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, 

prioritások. 

Szociális létesítmények 

Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek 

biztosítása, megfelelősége.  

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és 

kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és 

felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző 

berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző 

vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás 

Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A 

kézi anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

Raktározás 

Áruk fajtái, raktározás típusai 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei 2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri 

alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, 

munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 

irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

1.3.4. Munkaeszközök biztonsága 2 óra 

Munkaeszközök halmazai 

Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi 

Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének 

dokumentációs követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) 

meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget 

tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 

meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás 

követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás. 
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Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, 

üzemviteli és emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési 

követelmények. Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a 

biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények. 

 

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások 2 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes 

anyagok és keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások 

valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a 

lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége 

a munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a 

munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A 

munkavállalók részvételének jelentősége 

 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek 4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és 

méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki 

egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 

törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető 

szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett szereplők 

(állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai 

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az 

ágazati miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a további 

részletes követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi 

előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, 

létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében 

ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 
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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.  

 

 

1.40. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

1.41. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x 

Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 

jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    

 

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 



 

 1246 

szabályainak veszélyei, 

ártalmai 

 

1.42. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

11499-12 azonosító számú 

 

Foglalkoztatás II. 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 

M
u

n
k

aj
o

g
i 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

M
u

n
k

av
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n

y
 

lé
te

sí
té

se
 

Á
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k
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M
u

n
k
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k
ü
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g
 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x x   

Alkalmazza a munkaerő-piaci technikákat   x  

Feltérképezi a karrierlehetőségeket   x  

Vállalkozást hoz létre és működtet    x 

Motivációs levelet és önéletrajzot készít   x  

Diákmunkát végez  x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 

munkavállaló felelőssége 
x x   

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x x   

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka) x x   

Álláskeresési módszerek   x  

Vállalkozások létrehozása és működtetése    x 

Munkaügyi szervezetek   x  

Munkavállaláshoz szükséges iratok  x   

Munkaviszony létrejötte  x   

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 

nyugdíjbiztosítási összefüggései 
x x   

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 

lehetőségei  
  x x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x x x x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x x x x 

Elemi szintű számítógéphasználat x x x x 

Információforrások kezelése x x x x 

Köznyelvi beszédkészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x x x x 

Szervezőkészség   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x x 
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Határozottság x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x x 

Információgyűjtés x x x x 
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6. Foglalkoztatás II. tantárgy 16 óra 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint 

a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 

elsajátítására. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

6.3. Témakörök  

 

6.3.1. M

unkajogi 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.  

 

6.3.2. M

unkaviszony 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 
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járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások 

fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

 

 

6.3.3. Á

lláskeresés 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. 

 

6.3.4. M

unkanélküliség 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.  
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Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 

önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, 

béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, 

vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, 

pszichológiai tanácsadás. 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    

1.2. megbeszélés  x   

1.3. vita  x   

1.4. szemléltetés   x  

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat   x  

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g
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- 
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- 

k
er
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    
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1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése  x   

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.3. Tesztfeladat megoldása  x   

 

 

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

11497-12 azonosító számú 

 

Foglalkoztatás I. 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 
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FELADATOK 

Idegen nyelven:     

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatványt kitölt 
x x x x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:     

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 
   x 

a munkakör alapkifejezései    x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven 

feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 

való reagálás egyszerű mondatokban 
x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés  x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x x x  

Kapcsolatteremtő készség  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés  x x  

Analitikus gondolkodás   x  
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3. Foglalkoztatás I. tantárgy 64 óra 

 

3.13. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és 

szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá 

egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy 

a tanuló idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen 

végezni a munkáját.  

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy 

alapvető nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, 

segédigék, illetve a mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az 

induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez 

kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva 

valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

3.14. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek 

 

3.15. Témakörök 

 

3.3.13. N

yelvtani rendszerezés 1 10 óra 

A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 

vonatkozó igeidőket,  illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz 

kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a 

jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű 

mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén 

a diák alkalmassá válik a munkavégzés során az elvégezendő, illetve elvégzett 

feladathoz kapcsolódó a munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az 

elvégezendő munka elért eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra 

vonatkozó kérdések megértse, valamint a helyes igeidő használattal ezekre 

egyszerűmondatokban is képes lesz reagálni. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető 

igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 

3.3.14. N

yelvtani 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. 
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Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven 

feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 3 alapvető igeidő, a segédigék 

által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés, a szórend 

alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy 

munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő 

maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi 

meghallgatás során.  

 

3.3.15. N

yelvi 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. 

 

3.3.16. M

unkavállalói szókincs 20 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 

mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával tudjon bemutatkozni 

kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása 

révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi 
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országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány 

kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi 

arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A 

témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt 

kifejezéseket sajátítja el. 

 

3.16. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 

 

3.17. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a 

módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

 

3.3.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5 szerepjáték  x   

1.6. házi feladat x    

1.7. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

3.3.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    
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1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

 

3.18. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

10101-12 azonosító számú 

 

Építőipari közös tevékenység 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10101-12 azonosító számú, Építőipari közös tevékenység megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10101-12 Építőipari közös 

tevékenység 

Építőipari alapismeretek 
Építőipari alapismeretek 

gyakorlat 

S
za

k
m

ai
 m

u
n

k
a

- 
és

 

b
al

es
et

v
éd

el
em

 

É
p

ít
és

i 
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et
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M
u
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i 

és
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la
lk
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 i

sm
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et
ek

 

É
p

ít
és

i 
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m
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et
ek

 

M
ű

sz
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i 
ra

jz
 

É
p

ü
le

tf
iz

ik
a

 

FELADATOK 

Ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, 

helyszíni méréseket végez 
X X  X  X 

Értelmezi a rendelkezésre álló 

műszaki dokumentáció tartalmát és 

használja az építészeti alapfogalmakat 

munkája során 

 X  X X X 

Felvonul a megfelelő eszközökkel a 

munkaterületre 
X X  X  X 

Betartja az építési technológiai 

folyamatok sorrendiségét 
X X  X X  

Biztosítja az anyagok, eszközök 

szakszerű tárolását és figyelemmel 

kíséri a munkájához szükséges 

anyagok folyamatos utánpótlását 

X X  X   

Ellenőrzi a felhasználásra kerülő 

anyagokat, biztosítja azok szakszerű 

felhasználását 

 X  X  X 

Gondoskodik a munkaterület 

folyamatos tisztántartásáról 
X X  X   

Átadja a munkát a munkáltatójának, 

levonul a munkaterületről 
 X X X   

Alkalmazza és értelmezi a műszaki 

ábrázolás módszereit, értelmezi az 

építőipari rajzokat 

    X X 

Alkalmazza a különböző szerkezetek 

jelölését, értelmezi a szerkezetek 

térbeli helyzetét 

 X  X X X 

Értelmezi a különböző szintű 

dokumentációk tartalmát, és a 

gyakorlatban hasznosítja azokat 

 X  X X X 

Betartja és betartatja a munkavédelmi, 

biztonságtechnikai, tűz- és 

környezetvédelmi előírásokat 

X  X   X 

Betartja, betartatja a foglalkozás-

egészségügyi előírásokat 
X  X    
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Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén 

munkakörének megfelelően 

intézkedik, elsősegélyt nyújt 

X 
 

X 
   

Használja a kivitelezési munkák 

végrehajtásához szükséges 

munkavédelmi eszközöket 

x x  x   

Biztosítja az anyagok, eszközök 

szakszerű, biztonságos mozgatását, 

használatát 

x x  x   

Gondoskodik a munkavédelmi 

eszközök használhatóságáról 
x  x x   

Elvégzi a munkaterület kockázat 

elemzését, értékelését 
x  x x   

Munkavégzésre alkalmas állapotban 

jelenik meg a munkavégzés 

helyszínén 

x  x    

Betartja és betartatja a Munka 

Törvénykönyve alapelveit, területi és 

személyi hatályát 

  x    

Munkaszerződést köt, betartja és 

betartatja a szerződésben foglaltakat 
  x    

Betartja és betartatja a munkavállalói 

és a munkáltatói jogokat és 

kötelezettségeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkaviszony 

megszüntetésére, megszűnésére 

vonatkozó szabályokat 

  x    

Alkalmazza a norma időre, norma 

rendszerre vonatkozó előírásokat 
 x x x   

Szakmai ajánlatot készít és ad  x x x  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Munka megkezdésének és 

végzésének feltételei 
x x x   x 

Az anyagszállítás és tárolás általános 

szabályai 
x x  x   

A méréshez, kitűzéshez szükséges 

eszközök 
 x  x   

A kivitelezési munka technológia 

sorrendje és összefüggései 
x x  x x x 

Kiviteli tervek tartalma  x  x x x 

Építési dokumentációk értelmezése  x  x x x 

Munkabiztonsági és balesetvédelmi 

előírások 
x  x   x 

Elsősegélynyújtás x   x   

Egyéni védőfelszerelések, védőruhák x   x  x 

Tűzvédelem x   x  x 

Környezetvédelem, veszélyes 

hulladékok 
x x  x  x 

Szállítás, anyagmozgatás x x  x  x 
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Építőipari gépek munkavédelmi 

előírásai 
x     x 

Építőipari anyagok tulajdonságai és 

felhasználási területük 
x x  x  x 

A Munka Törvénykönyve alapvető 

szabályai 
  x    

A munkavállalás alapfeltételei   x    

Munkaszerződés kötés   x    

Munkaadó, munkavállaló jogai és 

kötelezettségei 
  x    

Tételes költségvetési kiírás felépítése  x x    

Vállalkozás fogalma és szerepe a 

gazdasági életben 
  x    

Vállalkozási formák   x    

Vállalkozás általános felépítése, és 

működtetésének feltételei 
  x    

Vállalkozásokról szóló jogszabályok   x    

Munkanapló vezetés  x  x   

A norma idő  x  x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Építészeti jelképek értelmezése  x  x x x 

Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése  x  x x x 

Egyéni és kollektív munkavédelmi 

eszközök használata 
x x x x   

Információforrások kezelése  x x x  x 

Szakmai számolási készség  x  x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x x  x x 

Térlátás  x  x x x 

Felelősségtudat x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Segítőkészség x x x   x 

Konszenzus készség  x x x  x 

Határozottság x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x x x x x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x x x 
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4. Építőipari alapismeretek tantárgy 124 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

Az adott feladat munkavédelmi szempontból való átgondolása, a helyes 

munkaeszközök kiválasztására, a megfelelő munkakörnyezet megteremtése, a 

biztonságos munkafolyamatok megtervezése a tűz- és környezetvédelmi 

előírások figyelembe vételével.  

A figyelmetlenségből eredő sérülések, balesetek és egészségkárosodás 

megelőzése, illetve a véletlen balesetekből eredő károk minimalizálása. 

Az építészeti alapfogalmak megismertetése és azok megfelelő alkalmazása. 

Különféle építési technológiák és módszerek, valamint építési alapanyagok, 

kivitelezési eszközök és szerszámok megismertetése. Kivitelezési 

munkafolyamatok megismertetése. Tervezési folyamatok ismerete, 

tervdokumentációk és műszaki rajzok értelmezése. 

A jogok és kötelezettségek megismerése munkaadói és munkavállalói oldalról. 

Az önálló vállalkozási tevékenység elindításához szükséges munkaügyi és 

pénzügyi feltételek megismerése, figyelembe véve a mindenkori munkaerő-piaci 

információkat. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

4.3. Témakörök  

 

4.3.1. Szakmai munka- és balesetvédelem 36 óra 

Munkavédelmi törvény. 

Munkaegészségügyi előírások. 

Tűzvédelmi előírások az építőiparban. 

Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei. 

Munkavédelmi eszközök és használatuk. 

Építési terület minimális munkavédelmi és szociális előírásai. 

Környezetvédelem, veszélyes hulladékok.   

Építőipari kivitelezési biztonságtechnikai előírások. 

Építési tevékenység emberre gyakorolt káros hatásai (por, zaj, rezgés, időjárás, 

vegyi  anyagok, gépek stb.), kockázatelemzés, értékelés ismertetése. 

Foglalkozási ártalmak. 

Balesetvédelmi előírások gépek és szerszámok esetében. 

Szállítási, közlekedési és anyagmozgatási előírások. 

Elsősegélynyújtás. 

Teendők a baleset helyszínén. 

A baleseti helyszín biztosítása. 
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Vérkeringés, légzés vizsgálata. 

Heimlich-féle műfogás. 

Rautek-féle műfogás. 

Elsősegélynyújtás vérzések esetén. 

Sebellátás. 

Hajszáleres vérzés. 

Visszeres vérzés. 

Ütőeres vérzés. 

Belső vérzések és veszélyei. 

Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés, metilalkohol-

mérgezés. 

Csontok, ízületek sérülései: rándulás, ficam, törés. 

Fektetési módok. 

Idegen test szemben, orrban, fülben. 

Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén. 

Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén. 

 

4.3.2. Építési alapismeretek 72 óra 

A kivitelezés fogalma. 

Az építőipari szakmák tevékenységi köre. 

Tevékenységek kapcsolata a megvalósítás folyamatában, szakmák 

sorrendisége. 

Az építési munkák csoportosítása. 

Kivitelezési munkák dokumentumai, műszaki tervek - építési engedély, 

bontási engedély, kivitelezési terv, használatbavételi engedély, fennmaradási 

engedély, tervrajzok, műszaki leírás, költségvetés, építési szerződés, építési 

napló. 

Építési, beruházási folyamat résztvevői, feladataik és jogkörük, szakmai 

kommunikáció. 

Munkahelyi kapcsolattartás – az építésvezető és a műszaki ellenőr feladata, 

jogköre. 

Az építési folyamat előkészítő munkái. 

Az építési helyszín berendezésének elemei, vonatkozó előírások – gépek, 

raktárak, szociális ellátás létesítményei, építésirányítás helységei, elektromos 

hálózat, vízhálózat,  csatorna, vízelvezetés, ideiglenes utak, közlekedés 

útvonalak kialakítása. 

Szállítás eszközei közúton és építési területen. 

Építési technológiák, építési módok ismertetése. 

Munkaterület átadás-átvétel, teljesítés igazolása, levonulás dokumentálása. 

Az építőipar feladata. 

Az építőipar felosztása. 

Települési infrastruktúra. 
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Épületek, építmények csoportosítása rendeltetés szerint, jellemzőik. 

Lakóépületek kialakítása, elhelyezése, tájolása. 

Lakóépületek fajtái. 

Lakóépületek helyiségei, azok rendeltetése és sajátosságai. 

Épületszerkezetek. 

Az építőipari alapanyagok felépítése, szerkezete, tulajdonságai. 

Kivitelezési eszközök és szerszámok. 

 

4.3.3. Munkajogi és vállalkozási ismeretek 16 óra 

A magyar jogrendszer. 

Munkajogi szabályozás. 

Önálló munkavégzés és a „függő” munka közötti alapvető különbség. 

Alapvető törvények a munkajogviszonyban: 

Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII. tv.) Mt. 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXXIII. tv.) Kjt. 

Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXIII. tv.) Ktv. 

Személyes jog. 

Együttműködési kötelezettség. 

Érvénytelenségnek fajtái: 

– semmisség 

– megtámadhatóság 

– részleges érvénytelenség. 

Mit jelent az elévülés, milyen szabályok vonatkoznak az elévülésre. 

Mikor nyugszik, ill. mikor szakad meg az elévülés. 

Munkahelyi szervezetek. 

Munkaviszony létesítése. 

Munkaszerződés kötése. 

A munkáltató jogai és kötelességei: 

Munkáltató jogai: 

– irányítási jog 

– munka feletti felügyelet jog 

– fegyelmezési jog 

– vagyoni jellegű jog 

– személyzeti jogok. 

A munkáltató kötelességei: 

– munka díjazásának kötelessége 

– foglalkoztatási kötelesség 

– ún. gondoskodási kötelesség. 

Munkavállaló jogai: 

– kollektív jogai 

– koalíciós szabadságjogok 

– részvételi jogok 
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– bármikor szakszervezet szervezhető 

– munkavédelmi képviselő választható 50 fő munkavállaló fölött 

kötelező. 

Munkavállaló kötelezettségei: 

– munkavállaló rendelkezésre állási személyes kötelesség 

– rendelkezésre állás helye 

– rendelkezésre állás ideje 

– munkavégzési kötelesség 

– egyéb ún. magatartási kötelesség 

– titoktartási kötelesség 

– a munkáltató szervezeti rendjébe való beilleszkedés kötelessége 

– oltalmi kötelezettség. 

Munkabér, pótlékok, munkaidő, pihenőidő, szabadság. 

Munkaviszony megszüntetésének szabályai, vonatkozó előírásai. 

A vállalkozás fogalma és alapfunkciója. 

Tulajdoni forma alapján lehet: 

– magán 

– állami 

– önkormányzati 

– szövetkezeti 

– egyéb közösségi 

– illetve vegyes tulajdonú vállalkozás. 

Szervezeti felépítése szerint lehet: egyéni- vagy társas vállalkozás. 

Egyéni vállalkozás: 

– devizabelföldi fogalma 

– cselekvőképesség fogalma 

– foglalkozástól, közügyektől, eltiltott fogalma 

– egyéb feltételek tisztázása 

– vállalkozás indítása 2010. január 1 után 

– főállású egyéni vállalkozó. 

Társas vállalkozások:  

– gazdasági társaságok (Kkt., Bt., Kft., Rt., közös vállalat, és az 

egyesülés). 

– szövetkezetek 

– közhasznú társaságok 

– szabadalmi ügyvivői társaság 

– ügyvédi munkaközösség 

– oktatói munkaközösség. 

Tevékenység típusok szempontjából lehetnek:  

– ipari 

– kereskedelmi 

– mezőgazdasági 



 

 1270 

– közlekedési-, pénzintézeti 

– személyi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat. 

Nagyságrend tekintetében: 

– mikro 

– kis-, közepes 

– nagyvállalkozás. 

Vállalkozás finanszírozása (saját tőke, hitel).  

Pénzforgalom lebonyolítása (pénztár, bankszámla) 

Vállalkozás gazdálkodása (bevétel, kiadás, nyereség, veszteség) 

Vállalkozás megszűnése, csődeljárás, felszámolási eljárás 

 

4.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

4.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

4.5.1.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás   x - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt  x  - 

1.6. házi feladat   x - 

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 
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1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.3. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

5. Építőipari alapismeretek gyakorlat tantárgy 36 óra 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók sajátítsák el a következő ismereteket: az építészeti alapfogalmak 

megismertetése és azok gyakorlati alkalmazása. Különféle építési technológiák 

és módszerek, valamint építési alapanyagok, kivitelezési eszközök és szerszámok 

megismertetése, azok megfelelő használata. Kivitelezési munkálatok 

előkészítése. Tervezési folyamatok ismerete, tervdokumentációk és műszaki 

rajzok értelmezése. 

Az egyes szakterületek munkafolyamataihoz kapcsolódó víz-, hő- és 

hangszigetelési munkák anyagainak, technológiáinak elméleti és gyakorlati 

megismerése. Talajnedvesség és talajpára elleni szigetelés készítéséhez 

szükséges ismeretek elsajátítása. Hőtechnikai, akusztikai és hidrotechnikai 

tulajdonságok ismerete. Szigetelő anyagok, szigetelési munkák eszközeinek és 

gépeinek megfelelő használata. 

Az épületek energetikai, hőtechnikai, elektromos és akusztikai feltételeinek 

ismerete. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

5.3. Témakörök  

 

5.3.1. Építési alapismeretek  12 óra 

Építészeti alapfogalmak értelmezése, gyakorlati alkalmazása. 

Alapvető építési és kivitelezési technológiák alkalmazása. 

Építési alapanyagok szakszerű használata. 

Építési alapanyagok tárolására vonatkozó előírások. 

Építési anyagok csoportosítása. 

Szerszámok, eszközök ismertetése. 

Eszközök és szerszámok megfelelő használata. 

A kivitelezési munkafolyamatok résztvevői. 

Kivitelezési munkafolyamatok sorrendisége, szervezés jelentősége. 

Szervezési munkafolyamatok lebonyolítása. 

Engedélyeztetések dokumentációinak ügyintézése. 

Kivitelezési munkálatok megkezdése, a munkafolyamatok nyomon követése, 

ellenőrzése, lebonyolítása. 

Építési helyszínek ismerete, sajátosságai. 

 

5.3.2. Műszaki rajz  12 óra 

A rajzolás alapjai. 

Vonalgyakorlatok, szabványírás. 

A szabvány fogalma, a rajzi szabványok. 

Építőipari szabványok. 

A megfelelő méretarányok ismerete. 

Méretarányok átváltása. 

Szerkesztési gyakorlatok. 

Ábrázolási módok. 

Vetületi ábrázolások. 

Axonometrikus ábrázolások. 

Az építészeti rajzokon használt tervi jelölések értelmezése, gyakorlati 

jelentősége a kivitelezés során. 

Anyagjelölések ismertetése, részletrajzon való felismerése. 

Az építészeti rajz formai követelményei. 

Építészeti rajzok megismerése, értelmezése. 

Engedélyezési és kiviteli terv szerepe a megvalósítás folyamatában. 

Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése. 

Műszaki rajz készítése megadott szempontok alapján. 

 

5.3.3. Épületfizika  12 óra 



 

 1273 

Épület-szerkezettani alapismeretek alkalmazása. 

Statikai alapismeretek gyakorlati alkalmazása. 

Hőterhelési korlátok. 

Páraterhelés. 

Akusztika alapjai, hangszigetelési ismeretek. 

Épületgépészeti és energetikai ismeretek. 

Elektromos szakipar alapjai. 

Hidrotechnikai tulajdonságok. 

Szerkezeteket károsító nedvesség előfordulási formái. 

Vízszigetelő anyagok fajtái, felhasználási gyakorlata. 

Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés anyagai, szigetelési módok 

bemutatása. 

Szigetelő anyagok fektetése, toldása. 

Szigetelések kivitelezése során keletkezett hulladékok tárolása, kezelése. 

Szigetelési hibák korrigálása. 

Kapcsolódó tervekben méretmegadási módok gyakorlati alkalmazása. 

Szigetelések anyagjelölése a terveken. 

Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján. 

Épületeket érő hő és hanghatások. 

Hőtechnikai ismeretek. 

Hővezetés. 

Hősugárzás. 

Hőáramlás. 

Hőátbocsájtási tényező. 

Hőtágulás. 

Tűzállóság. 

Hőtechnikai jellemzők. 

Akusztikai alapfogalmak. 

Hőhíd épületszerkezetekre gyakorolt hatása. 

Hő- és hangszigetelő anyagokkal szemben támasztott követelmények. 

Hő- és hangszigetelés alapanyagai, fajtái, jellemzői. 

Hő- és hangszigetelési technológiák gyakorlati alkalmazása. 

Utólagos hő- és hangszigetelése készítése. 

Hő- és hangszigetelés jelölése tervrajzokon, részletrajzokon.. 

Hő- és hangszigetelések készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások 

betartása. 

 

5.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 - 

 

5.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   - 

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. 
Kiviteli és engedélyezési 

tervdokumentáció értelmezése 
 x  - 

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás   x - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. házi feladat x x x - 

 

5.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10279-12 azonosító számú 

 

Belsőépítészeti szerkezet készítés 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10279-12 azonosító számú, Belsőépítési szerkezet készítés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

 

10279-12 Belsőépítési szerkezet 

készítés 

Válaszfal és álmennyezet tervezése 

Válaszfal és 

álmennyezet 

készítésének 

gyakorlata 

A
n

y
ag
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 e

sz
k

ö
z

- 
és

 

sz
er

el
és
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is

m
er
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k
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Á
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o
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el
m
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e 

V
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k

és
zí

té
s 

g
y
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o
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a
 

Á
lm
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n

y
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et
 k

és
zí

té
se

 

H
éz

ag
o

lá
s,

 s
im

ít
ás

 

g
y

ak
o

rl
at

a
 

FELADATOK 

Értelmezi a műszaki dokumentációt    x x x x x x 

Ellenőrzi a szerszámokat    x x x x x x 

Kitűzi a fal helyét, és rögzíti az alsó és 

felső vezetősíneket 
   x   x   

Csúszófödém kapcsolatot alakít ki    x   x   

Elhelyezi és rögzíti az alsó és felső 

vezetősíneket 
   x   x   

Ívelt szerkezetet készít és borít    x   x   

Beállítja a profilokat, tartóvázakat    x   x   

Elhelyezi a gépészeti tartóállványokat    x   x   

Csatlakozásokat épít ki    x   x   

Nyíláshelyet alakít ki    x   x   

Kiváltást készít    x   x   

Nedves hajlítással előkészíti az 

építőlemezeket 
   x   x   

A szükséges szigetelő anyagot a 

profilok közé helyezi, rögzíti 
   x   x   

Mozgási hézagot alakít ki    x   x   

Elektromos dobozhelyeket alakít ki, és 

szerelőajtót épít be 
   x   x   

Élvédőket és szegélyprofilokat helyez 

el 
     x x x  

Elvégzi a hézagerősítést, hézagolást, 

tömítést 
     x x x  

Kitűzi az álmennyezet helyét     x   x x 

Kijelöli a mennyezeten a függesztési 

pontokat, és rögzíti a függesztő 

elemeket 

    x   x x 

Elhelyezi és rögzíti a méretre vágott 

szegélyt, főtartókat és kereszttartókat 
    x   x  
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Ellenőrzi az álmennyezet felett futó 

szerelvényeket 
    x   x  

Elhelyezi a szigetelőanyagot     x   x  

Elhelyezi az álmennyezeti lapokat 

vagy építőlemezt, és rögzíti azokat 
    x   x  

Tűzvédelmi csatlakozásokat készít    x x  x x x 

Betartja a munkavédelmi és 

balesetvédelmi előírásokat 
   x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Kitűzés alapjai  x x x x x x x x 

Anyagmennyiség-meghatározás x  x x x x x x x 

Fémprofilok fajtái és felhasználásuk x  x x x x x x x 

Fa/lécvázak méretei, rögzítése 

felhasználásuk szerint 
x  x x x x x x x 

Íves tartóelemek felhasználása x  x x x x x x x 

Építőlemezek méretei, felhasználása, 

szerelése 
x x x x x x x x x 

Szigetelőanyagok fajtái, felhasználásuk x  x x x x x x x 

Páratechnikai fóliák és kiegészítő 

elemek fajtái, felhasználásuk 
x  x x x x x x x 

Kapcsolóelemek fajtái és alkalmazásuk x  x x x x x x x 

Mérőszalagos mérések, műszeres 

mérések 
 x x x x x x x x 

Ellenőrző mérések  x x x x x x x x 

Tűrési határok  x x x x x x x x 

Épület-szerkezettan   x x x x x x x 

Akusztika alapjai   x x x x x x x 

Elektromos szakipar alapjai   x x x x x x x 

Épületgépészet alapjai   x x x x x x x 

Műszaki rajz tervjelei, rajzjelei  x x x x x x x x 

Ábrázolási technikák  x x x x x x x x 

Álmennyezet építésének technológiája    x x x x x x 

Válaszfalak szerelési technológiája    x x x x x x 

Íves szerkezetek építési technológiája    x x x x x x 

Dobozolás készítés technológiája    x x x x x x 

Hézagtömítés technológiája    x x x x x x 

Nyíláskialakítás technológiája    x x x x x x 

Revíziósnyílás elhelyezés technológiája    x x x x x x 

Munkavédelmi és balesetvédelmi 

előírások 
   x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvű hallott szöveg 

megértése 
x x x x x x x x x 
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Épületszerkezeti, épületgépész és 

elektromos rajz olvasása, értelmezése 
 x x x x x x x x 

Szárazépítési anyagok minőségét, 

tulajdonságát mutató jelképek 

értelmezése 

x  x x x x x x x 

Elektromos kisgépek és kézi 

szerszámok használata 
  x x x x x x x 

Mérőeszközök használata  x x x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Térlátás  x x x x x x x x 

Pontosság x x x x x x x x x 

Kézügyesség x  x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányítási készség       x x  

Kommunikációs rugalmasság    x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Problémamegoldás, hibaelhárítás  x x x x x x x x 

Áttekintő képesség x x x x x x x x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x x x x x x 
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6. Válaszfal és álmennyezet tervezése tantárgy 198 óra 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A szárazépítészetben használt alapfogalmak elsajátítása, a szárazépítészeti 

anyagok, elemek és profilok megismerése. A szárazépítészeti tervezés- és 

méréstechnika elsajátítása, anyagmennyiség és anyagfajták meghatározása. Cél 

továbbá az álmennyezet építési, a válaszfalak szerelési, valamint az ívelt 

szerkezetek építési technológiájának elsajátítása. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

6.3. Témakörök  

 

6.3.1. Anyag-, eszköz- és szerelési ismeretek  18 óra 

Falszerkezetek, falazatok anyagjelölése terveken. 

Rajzolvasási feladtok. 

Tervdokumentáció értelmezése. 

Tervjelek építész terveken. 

Kiviteli, és engedélyezési tervdokumentáció szerepe a falazatok készítésében. 

Alaprajzok tervjeleinek értelmezése. 

Metszetek tervjeleinek értelmezése. 

Homlokzati tervek értelmezése. 

Rajzi szabványok ismerete. 

Falszerkezetek készítésének anyagigénye. 

Anyagrendelés, mennyiségi egységek meghatározása. 

Gipszkarton építőlemezek, profilok és tartozékok ismerete. 

Gipszkarton lapok választéka (fajta, méret, tömeg szerint). 

Gipszrost lapok választéka. 

Speciális gipszkarton és gipszrost lapok (hobby lapok, üvegszállal erősített 

lapok, emelt hanggátlású tűzgátló lapok, hűtő-fűtő álmennyezetek burkolására 

szolgáló speciális gipszkarton lapok. 

Ólomkasírozott lapok. 

Álmennyezeti lapok. 

Hézagoló anyagok, hézagerősítő szalagok és felületkiegyenlítők típusai és azok 

alkalmazási területei. 

Szigetelőanyagok, ragasztók ismerete. 

Élvédők típusai, alkalmazási feltételei. 

A szárazépítésben használatos szerszámok, műszerek és gépek működése, azok 

szakszerű használata. 

Állványok fajtái. 
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Lapok megmunkálása és rögzítése. 

Felületkezelés. 

Tárgyak rögzítése a szerkezetekre. 

 

6.3.2. Mérés, tervezés  24 óra 

Mérőeszközök fajtái, ismerete. 

Mérőeszközök használata. 

Szintezés jelentőségének ismerete. 

Szintezőeszközök ismerete. 

Szintezőeszközök használata. 

Magasságmérés elmélete. 

Hosszmérés elmélete. 

Kitűzési és mérési ismeretek jelentősége. 

Épületek helyének meghatározása. 

Egyszerű épület alappontjainak jelölése, mérése. 

Épületszerkezetek helyének meghatározása a kivitelezési munkák során. 

Szintvonal szerepe és meghatározása. 

Zsinórállvány feladata, készítésének szabályai. 

Zsinórállvány készítése, épületszerkezetek helyének meghatározása a 

gyakorlatban. 

Zsinórállványon méretellenőrzés. 

Zsinórállvány építéséhez szükséges anyagok, és eszközök ismertetése, azok 

használata. 

Mérési, kitűzési hibák. 

Mérőszalagos mérések, műszeres mérések. 

Ellenőrző mérések. 

Tűrési határok. 

Műszaki tervek értelmezése, rajzolvasás 

Kiviteli tervdokumentáció értelmezése, szerepe a gyakorlatban 

Engedélyezési tervdokumentáció értelmezése 

Helyszínrajz értelmezése 

Alaprajz értelmezése 

Metszeti rajz értelmezése 

Homlokzati rajz értelmezése 

Épületek kitűzési munkáira vonatkozó munkavédelmi előírások 

Műszaki rajz tervjelei, rajzjelei. 

Ábrázolási technikák. 

Kitűzési alapismeretek. 

Kitűzés eszközei, mérő és jelölő eszközök. 

Vízszintes mérés. 

Magasságmérés. 

Épületek kitűzése. 
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Falszerkezetek helyének meghatározása, kitűzése. 

Nyílászáró szerkezetek kitűzése. 

Anyagjelölések. 

Tervdokumentáció, tervjelek. 

Szerkezetek jelölése. 

Méretmegadás. 

Szabványok. 

 

6.3.3. Falszerkezetek anyagai, készítése  42 óra 

Különböző falszerkezetek megismerése. 

Természetes falazóelemek. 

Kő. 

Vályog. 

Mesterséges falazóelemek. 

Építési kerámiák. 

Vázkerámia rendszerek. 

Pórusbeton falazó elemek. 

Mészhomoktégla falazóelemek. 

Egyszemcsés könnyűbeton falazóelemek. 

Zsaluzóelemek. 

Polisztirol zsaluzóelemek. 

Falazati rendszerek típusai, korszerű falazati rendszerek. 

Falazó anyagok tulajdonságai, egymásra hatása. 

Falszerkezetek fogalma 

Falszerkezetek osztályozása 

Falszerkezetekkel szemben támasztott követelmények 

Szerkezeti alapismeretek 

Különböző falszerkezetek készítése. 

Pincefalak. 

Lábazati falak. 

Felmenő falak. 

Pillérek, oszlopok. 

Tűzfalak. 

Oromfalak. 

Attikafalak. 

Mellvédfalak. 

Térdfalak. 

Válaszfalak. 

Merevítőfalak. 

Támfalak. 

Vázkitöltő falak. 

Kerítésfalak. 
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Kémények. 

Falazott kémények. 

Korszerű kéményrendszerek. 

Kémények hibái, felújításuk. 

Falazott boltövek. 

Falazott boltozatok. 

Falfelületek felületminőségi követelményei. 

Falazási munkák eszközei, gépei. 

Anyag- előkészítés gépei. 

Téglavágó- és daraboló gépek. 

Falszerkezetek készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások. 

Építési kötőanyagok: 

Hidraulikus kötőanyagok. 

Nem hidraulikus kötőanyagok. 

Falazó és vakoló habarcsok, jellemzői, összetétele. 

Szárazhabarcsok. 

Különböző falazati rendszerekhez tartozó habarcsok. 

Vakolat típusok készítése. 

 

6.3.4. Válaszfalkészítés elmélete  48 óra 

Szerelt válaszfalak alkalmazási területei. 

Szerkezeti felépítésük, típusaik. 

Felhasznált alapanyagok fajtái.  

Magasabb páratartalmú térben való építés feltételei és módjai. 

Statikai viselkedés. 

Válaszfalak áttekintése, épületfizikai tulajdonságok. 

Válaszfalakkal szembeni követelmények, szabványok (mechanikai, hasznos 

terhek). 

Építés megkezdésének feltételei. 

Az építmény készültségi foka, kitűzési ismeretek. 

Standard válaszfalak szerelésének munkálatai. 

Munka és balesetvédelmi ismeretek. 

Kivitelezés lépései. 

Rögzítések, csatlakozás kialakításának ismerete. 

Profil elhelyezése, toldás, nyílásképzés, kiváltás, gépészeti állványok 

elhelyezése. 

Rögzítő és csatlakozó elemek ismerete. 

Hőszigetelés technológiája. 

Hangszigetelés technológiája. 

Tűzvédelmi szerkezetek készítésének technológiája. 

Lemezborítás készítés és csavarozási szabályok. 
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Csúszófödém kapcsolat, mozgási hézag kialakítása, elektromos doboz 

elhelyezése. 

Íves szerkezetek készítése, hajlítás száraz, nedves technológiával. 

Íves szerkezetek borítása. 

Revíziós nyílás elhelyezés, konzolterhek átadása. 

Elektromos dobozhelyek kialakítása. 

Szerelőajtó beépítése. 

Anyag- és költségszámítási ismeretek. 

Utólagos felmérés, méretellenőrzés, munkaszervezés. 

Biztonságos anyagmozgatás, anyagtárolás és szállítás. 

Munkaterület átadása más szakmának. 

 

6.3.5. Álmennyezet készítés elmélete  48 óra 

Szerelt álmennyezet alkalmazási területei. 

Szerkezeti felépítésük, típusaik. 

Felhasznált alapanyagok fajtái.  

Nagytáblás álmennyezeti szerkezetek áttekintése, épületfizikai tulajdonságok 

meghatározása. 

Főbb szerkezeti elemek. 

Az építmény készültségi foka, az álmennyezet kitűzése. 

Szerelési ismeretek nagytáblás álmennyezetek kiépítéséhez. 

Horganyzott acél tartószerkezetek. 

Fa tartószerkezet. 

Szigetelés ásványgyapottal. 

Burkolási ismeretek 

Szerelési ismeretek nagytáblás akusztikus álmennyezetek kiépítéséhez. 

Íves álmennyezetek kialakítása. 

Hűtó-fűtó álmennyezetek kialakítása. 

Kültéri álmennyezetek kialakítása. 

Magasabb páratartalmú térben való építés feltételei és módjai. 

Statikai viselkedés.  

Álmennyezetekkel szembeni követelmények, szabványok.  

Épületfizikai tulajdonságok. 

Építés megkezdésének feltételei, kitűzési ismeretek. 

Munka és balesetvédelmi ismeretek. 

Kivitelezés lépései. 

Rögzítések, csatlakozás kialakításának ismerete. 

Hőszigetelés elhelyezés. 

Lemezborítás készítés és csavarozási szabályok. 

Látszóbordás lemezek elhelyezése. 

Mozgási hézag kialakítás. 

Revíziós nyílás elhelyezés. 



 

 1285 

Dobozolások. 

Anyagtárolás és szállítás előírásai. 

Munkaterület átadása más szakmának.  

 

 

 

6.3.6. Hézagolás, simítás elmélete  18 óra 

Szerelt szerkezetek lemezillesztéseinek hézagkitöltése. 

Felületi minőségi osztályok. 

Idegen szerkezetekkel való csatlakozás, hézagolás lehetőségei. 

Többrétegű borítás alsó rétegeinek hézagkitöltése, fedő réteg hézagolási 

technológiái. 

Hosszanti hézagok kitöltése. 

Keresztirányú hézagok kitöltése. 

Csavarfejek elglettelése két lépésben. 

Ragasztott és rugalmas hézag képzése. 

Felmérés és méretellenőrzés, munkaszervezés. 

Anyagtárolás és szállítás előírásai. 

Munkaterület átadása más szakmának. 

Hézagerősítő szalagok csoportosítása (üvegszálas, papír). 

Az öntapadó gipszkarton hézagerősítő szalag használata. 

A hézagoló szalagok fajtái:  

Üvegszálas hézagerősítő szalag, öntapadós hézagerősítő szalag (FIBA), 

papír hézagerősítő szalag használata. 

A hézagoló anyag fajtái, csoportosításuk. 

Por alapú hézagoló anyagok bedolgozásra kész állapotúra keverése, 

pihentetése. 

Kézi keverőgépek használatának ismerete. 

Bedolgozásra kész gyárilag bekevert hézagoló anyagok. 

Nyitott idő, fazékidő, kötési idő, ismerete. 

Hézagoló anyagok bedolgozásának hibalehetőségei. 

Pasztával történő hézagolás. 

Papír hézagerősítő szalag és öntapadó műanyag háló használata. 

Üvegfátyol alkalmazása. 

A felületen maradt felesleges anyag lehúzása (glettvassal). 

Második hézagolási réteg felhordása.  

Simító használata. 

A végső felület kialakítása. 

Csiszolási munkálatok elvégzése csiszolópapír vagy csiszolórács segítségével. 

Csiszolási munkáltok elvégzése különböző csiszológéppel. 

Munka és balesetvédelmi ismeretek. 

 

http://rigips-gipszkarton.info/cimke/csiszolopapir/
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6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

Építési terület 

 

 

 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás   x - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt  x  - 

1.6. házi feladat   x - 

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 
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2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

3. Képi információk körében    - 

3.1. XY rajz értelmezése   x - 

3.2. XY rajz kiegészítés   x - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

4.2. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

7.Válaszfal és álmennyezet készítésének gyakorlata tantárgy  576 óra 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

Standard és biztonsági válaszfalak, installációs és íves falak szerelése, tokok, 

nyílászárók beépítése. Nagytáblás és kazettás álmennyezetek elkészítése, 

különféle kivitelezési technológiák (hűtő-fűtő álmennyezet, íves álmennyezet, 

akusztikus álmennyezet) elsajátítása és alkalmazása.  

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

7.3. Témakörök  

 

7.3.1. Válaszfalkészítés gyakorlata  243 óra 

Építés megkezdési feltételeinek ellenőrzése, kitűzése. 

Válaszfalak épületfizikai tulajdonságainak meghatározása, kiszámítása. 

Kétszer egy réteg gipszkartonnal készülő válaszfalak kivitelezése. 

Kétszer két réteg gipszkartonnal készülő válaszfalak kivitelezése. 

Kétszer két réteg gipszkartonnal készülő emelt hanggátlású válaszfalak 

kivitelezése. 

Kétszer három réteg gipszkartonnal készülő válaszfalak kivitelezése. 
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Ólomkasírozott gipszkartonnal készülő sugárzásvédő válaszfalak. 

Dupla profilvázzal és kétszer két réteg gipszkartonnal készülő válaszfalak 

kivitelezése.  

Dupla profilvázzal (összekapcsolva m-ként) és kétszer két réteg 

gipszkartonnal készülő válaszfalak kivitelezése.  

Installációs fal dupla profilvázzal (gipszkarton hevederekkel, összekapcsolva) 

készítése. 

Mozgó, és rögzített dilatációk kialakítása. 

Lakáselválasztó fal dupla profilvázzal, horganyzott lemezzel. 

Kivitelezési gyakorlat: profilszabás és toldás, építőlemez szabása. 

Vázszerkezet készítése, rögzítése. 

Csatlakozás kialakítása idegen szerkezettel, szerelt szerkezetekkel. 

Nyílásképzés, kiváltás, gépészeti állványok elhelyezése. 

Lapok rögzítése. 

Nyílászárók beépítése. 

Nyílászárok körüli gipszkarton borításra vonatkozó szabályok. 

Hő-hang szigetelés elhelyezése, rögzítése. 

Csúszófödém kapcsolat, mozgási hézag kialakítása, elektromos doboz elhelyezése. 

Íves szerkezet készítése száraz és nedves hajlítás technológiával. 

Szerelőajtó (revíziós nyílás) elhelyezés, üregdübelek elhelyezése a falban. 

Szerelt szerkezetek hézagolása. 

Építőlemezek élképzése. 

Idegen szerkezetekkel való csatlakozás képzése.  

Alumínium élvédő beépítése. 

Hézagerősítő szalaggal készített hézagolás és hézagerősítő szalag nélküli 

hézagolás alkalmazása. 

Csavarfejek simítása. 

Ragasztott hézag készítése. 

Felmérés készítése, méretellenőrzés. 

Munka és balesetvédelmi ismeretek betartása. 

Anyagtárolás és szállítás. 

Munka átadása más szakmának. 

 

7.3.2. Álmennyezet készítése  243 óra 

Szerelt álmennyezetben felhasznált alapanyagok megismerése. 

Építés megkezdési feltételeinek ellenőrzése, kitűzés; szerszámok és 

segédszerkezetek megismerése. 

Nagytáblás álmennyezeti szerkezetek kivitelezése, épületfizikai tulajdonságok 

meghatározása. 

Függesztett szerkezet kivitelezése. 

Álmennyezetek acélgerendás vagy vasbeton födémmel. 

Álmennyezetek fa födémmel. 
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Lécvázra szerelt álmennyezetek kialakítása. 

Látszóbordás kazettás álmennyezet készítése. 

Hűtő-fűtő álmennyezet kiépítése. 

Íves álmennyezet kiépítése. 

Akusztikus álmennyezet készítése. 

Az álmennyezet kitűzése. 

UD Profilok szerelése. 

Az álmennyezet rögzítése. 

CD Profilok szerelése. 

Csatlakozás kialakítása idegen szerkezetekkel, szerelt szerkezetekkel, szegélyképzés. 

Függesztés, kiváltáskészítés. 

Hőszigetelés elhelyezése. 

Lemezborítás készítés és kazettás elemek elhelyezése. 

Mozgási hézag kialakítása. 

Revíziós nyílás elhelyezése. 

Dobozolás készítése. 

Az álmennyezet burkolása. 

Szerelt szerkezetek hézagolása. 

Építőlemezek élképzése. 

Idegen szerkezetekkel való csatlakozás képzése.  

Alumínium élvédő beépítése. 

Hézagerősítő szalaggal készített hézagolás és hézagerősítő szalag nélküli 

hézagolás alkalmazása. 

Csavarfejek simítása. 

Ragasztott hézag készítése. 

Méretellenőrzés.  

Munka és balesetvédelmi ismeretek betartása. 

Anyagszámítás tervből, költségvetésből. 

Utólagos felmérés és méretellenőrzés, munkaszervezés. 

Anyagtárolás és szállítás előírásainak alkalmazása. 

Munka átadása más szakmának. 

 

7.3.3. Hézagolás, simítás gyakorlata  90 óra 

Szerelt szerkezetek lemezillesztéseinek hézagkitöltése. 

Mozgási hézag kialakítása. 

Por alapú hézagoló anyagok bedolgozásra kész állapotúra keverése, 

pihentetése. 

Kézi keverőgépek használata a gyakorlatban. 

Bedolgozásra kész gyárilag bekevert hézagoló anyagok. 

Nyitott idő, fazékidő, kötési idő, ismerete. 

Hézagoló anyagok bedolgozásának hibalehetőségei. 

Idegen szerkezetekkel való csatlakozás, hézagolás lehetőségei. 
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Többrétegű borítás alsó rétegeinek hézagkitöltése, fedő réteg hézagolási 

technológiái. 

Hosszanti hézagok kitöltése. 

Keresztirányú hézagok kitöltése. 

Glettelési ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

Csavarfejek elglettelése két lépésben. 

Ragasztott és rugalmas hézag képzése. 

Felmérés és méretellenőrzés, munkaszervezés. 

Munkaterület átadása más szakmának. 

Az öntapadó gipszkarton hézagerősítő szalag használata. 

Üvegszálas hézagerősítő szalag, öntapadós hézagerősítő szalag (FIBA), 

papír hézagerősítő szalag használata. 

A hézagoló anyag felhordása. 

Pasztával történő hézagolás. 

Papír hézagerősítő szalag és öntapadó műanyag háló használata. 

Üvegfátyol alkalmazása. 

A felületen maradt felesleges anyag lehúzása glettvassal. 

Második hézagolási réteg felhordása.  

Simító használata. 

A végső felület kialakítása, minőségi osztályba sorolása (Q1,Q2,Q3,Q4,Q5) 

A hézagolás során előforduló hibák kiküszöbölése. 

Csiszolási munkálatok elvégzése csiszolópapír vagy csiszolórács segítségével. 

Munka és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő munkavégzés. 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely 

Építési terület 

 

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

7.5.1.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. megbeszélés   x - 

1.4. vita  x  - 

1.5. szemléltetés   x - 

1.6. projekt x   - 

 

http://rigips-gipszkarton.info/cimke/csiszolopapir/
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7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x   

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x   

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése  x   

3.2. XY rajz kiegészítés x    

4. Komplex információk körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
 x   

4.3. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x    

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. Műveletek gyakorlása  x   

5.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x    

 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10280-12 azonosító számú 

 

Szerelt padlók készítése 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10280-12 azonosító számú, Szerelt padlók készítése megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10280-12 Szerelt padlók készítése 

Szárazaljzat és álpadló 

készítés  

Szárazaljzat és álpadló 

kivitelezésének 

gyakorlata 

P
ad

ló
sz

er
k

ez
et

ek
 

S
zá

ra
za

lj
za

t 
k

és
zí

té
s 

Á
lp

ad
ló

 k
és

zí
té

s 

S
zá

ra
za

lj
za

t 
k

és
zí

té
se

 

K
az

et
tá

s 
ál

p
ad

ló
 

k
és

zí
té

se
 

Ü
re

g
es

 á
lp

ad
ló

 

k
és

zí
té

se
 

Ö
n

tö
tt

 á
lp

ad
ló

 

k
és

zí
té

se
 

FELADATOK 

Ellenőrzi a fogadófelületet     x x x x 

Kitűzi a szerelt aljzatot    x x x x 

Előkészíti a fogadószerkezetet, konzultál a gépész és 

elektromos szakemberrel 
   x x x x 

Szegélyképzést alakít ki    x x x x 

Lépéshang elleni, valamint szegélyszigeteléseket 

készít 
   x x x x 

Szárazfeltöltést készít    x x x x 

Szárazpadlót készít    x x x x 

Kitűzi és elhelyezi az álpadló támaszait, lábait, 

beállítja magasságát 
    x x x 

Elhelyezi a támaszláb kiegészítőit, beépíti a 

váltóprofilt 
    x x x 

Mozgási hézagot alakít ki    x x x x 

Elhelyezi az álpadló elemeit     x x x 

Öntött álpadlót készít       x 

Betartja a munkavédelmi és balesetvédelmi 

előírásokat 
   x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Kitűzés alapjai x x x x x x x 

Anyagmennyiség-meghatározás x x x x x x x 

Szigetelőanyagok fajtái, felhasználásuk x x x x x x x 

Elválasztó rétegek és szegélyek ismerete, 

felhasználása 
x x x x x x x 

Ellenőrző mérések, szintbeállítás x x x x x x x 

Aljzatkiegyenlítés, szárazfeltöltés anyagai, 

technológiája 
x x x x x x x 

Szerelt aljzat anyagai és jellemzőik x x x x x x x 

Szerelt aljzat technológiája x x x x x x x 

Álpadlók anyagai és jellemzőik x  x x x x x 

Álpadlók szerkezete és technológiái x  x x x x x 

Elektromos eszközök érintésvédelmi előírásai x x x x x x x 

Épületgépészet alapjai x x x x x x x 
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 Munkavégzés minősége x x x x x x x 

Munkavédelmi és balesetvédelmi előírások x x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x x x  x x 

Épületszerkezeti, épületgépész és elektromos rajz 

olvasása, értelmezése 
x x x x x x x 

Szárazépítési anyagok minőségét, tulajdonságát 

mutató jelképek értelmezése 
x x x x x x x 

Elektromos kisgépek és kézi szerszámok használata x x x x x x x 

Mérőeszközök használata x x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x x x x x x 

Kézügyesség x x x x x x x 

Szervezőkésség x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Konszenzus készség x x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x x x x 

Áttekintő képesség x x x x x x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x x x x 
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8. Szárazaljzat és álpadló készítés tantárgy  168 óra 

 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

A szerelt aljzatok elkészítési technológiájának elméleti elsajátítása, a bontható és 

nem bontható álpadlók anyagainak, szerkezeteinek és szerelési 

követelményeinek az elsajátítása.  

A különböző padlóburkoló anyagok lerakási technikájának megismerése, a 

kapcsolódó felületkezelési folyamatok elméleti elsajátítása. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

8.3. Témakörök  

 

8.3.1. Padlószerkezetek  56 óra 

Fogadószerkezetek, fogadófelületek fajtái. 

Fogadófelületek ellenőrzése. 

Síkok ellenőrzése. 

Fal és padlófelületek ellenőrzése. 

Burkolatok aljzatai. 

Aljzatbetonok. 

Esztrichek. 

Úsztatott aljzatok. 

Száraz aljzatok. 

Meglévő burkolatok, mint aljzatok. 

Aljzatokkal szemben támasztott követelmények. 

Aljzatok hibái, javítása. 

Repedések. 

Felületi egyenetlenségek. 

Porózusság. 

Szennyeződések. 

Vizes alapfelület. 

Szintkülönbség. 

Kellő szilárdság hiánya. 

Nem megfelelő hőmérséklet. 

Aljzatjavító szerek, aljzatkiegyenlítők készítési technológiája. 

Felületek alapozása. 

Öntött és önterülő padlóburkolatok. 

Beton és vasbeton padlóburkolatok. 

Vákuum betonpadlók. 

Dilatációs hézagok készítése. 
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Nedvesség hatása az épületben. 

Nedvesség elleni szigetelés módjai, anyagai, azok használata. 

Használati és üzemi víz elleni védelem. 

Padlóösszefolyó és padlószint lejtés szerepe és kivitelezése a vizes 

helyiségekben. 

Mérőeszközök, kitűző eszközök. 

Távolság és hosszmérés eszközei. 

Irányok kitűző eszközei. 

Jelölőeszközök. 

Szintezőeszközök. 

Mérési gyakorlatok. 

Kitűzési feladatok. 

Fogadó felületek méretei, ellenőrzése. 

Munkavédelmi ismeretek. 

 

8.3.2. Szárazaljzat készítés  56 óra 

Mérőeszközök, kitűző eszközök. 

Távolság és hosszmérés eszközei. 

Irányok kitűző eszközei. 

Jelölőeszközök. 

Szintezőeszközök. 

Mérési gyakorlatok. 

Kitűzési feladatok. 

Fogadó felületek méretei, ellenőrzése. 

Szárazpadlók alkalmazási területe, építési sorrendben elfoglalt helye. 

Szerkezeti felépítésük, típusaik. 

Felhasznált alapanyagok fajtái. 

Szárazpadlókkal szembeni követelmények, szabványok.  

Szerelt aljzat technológiája, szerkezete. 

Épületfizikai tulajdonságok.  

Építés megkezdésének feltételei, kitűzési ismeretek. 

Munka és balesetvédelmi ismeretek. 

Szerszámok és segédszerkezetek. 

Kivitelezés lépései, feltöltés szerepe. 

Aljzatkiegyenlítés, szárazfeltöltés anyagai, technológiája. 

Tűzés, csavarozás, ragasztás. 

Támaszlábak elhelyezése, rögzítés és a menet fixálása. 

Lemezek egymáshoz rögzítése. 

Szegélycsatlakozás kialakítás, átmenő profil alkalmazása, kiváltás, gépészeti 

rendszerek elhelyezése. 

Rögzítések. 

Mozgási hézag kialakítás, elektromos doboz elhelyezés szabályai. 



 

 1298 

Revíziós nyílás elhelyezés. 

Anyagszámítás tervből, költségvetésből. 

Utólagos felmérés és méretellenőrzés, munkaszervezés. 

Anyagtárolás és szállítás előírásai. 

Munkaterület átadása más szakmának. 

 

8.3.3. Álpadló készítés  56 óra 

Mérőeszközök, kitűző eszközök. 

Távolság és hosszmérés eszközei. 

Irányok kitűző eszközei. 

Jelölőeszközök. 

Szintezőeszközök. 

Mérési gyakorlatok. 

Kitűzési feladatok. 

Fogadó felületek méretei, ellenőrzése. 

Álpadlók alkalmazási területe, építési sorrendben elfoglalt helye. 

Szerkezeti felépítésük, típusaik. 

Felhasznált alapanyagok fajtái. 

Az álpadlókkal szembeni követelmények, szabványok.  

Szerelt aljzat technológiája. 

Álpadlók szerkezete és technológiái. 

Épületfizikai tulajdonságok.  

Álpadló kiegészítők. 

Építés megkezdésének feltételei, kitűzési ismeretek. 

Munka és balesetvédelmi ismeretek. 

Szerszámok és segédszerkezetek. 

Kivitelezés lépései, feltöltés szerepe. 

Aljzatkiegyenlítés, szárazfeltöltés anyagai, technológiája. 

Tűzés, csavarozás, ragasztás. 

Támaszlábak elhelyezése, rögzítés és a menet fixálása. 

Lemezek egymáshoz rögzítése. 

Szegélycsatlakozás kialakítás, átmenő profil alkalmazása, kiváltás, gépészeti 

rendszerek elhelyezése. 

Rögzítések. 

Mozgási hézag kialakítás, elektromos doboz elhelyezés szabályai. 

Revíziós nyílás elhelyezés. 

Anyagszámítás tervből, költségvetésből. 

Utólagos felmérés és méretellenőrzés, munkaszervezés. 

Anyagtárolás és szállítás előírásai. 

Munkaterület átadása más szakmának. 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Tanterem 

Építési terület 

 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. megbeszélés   x - 

1.4. vita  x  - 

1.5. szemléltetés   x - 

1.6. projekt  x  - 

1.7. házi feladat x   - 

 

83. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x  

2.2. Tesztfeladat megoldása x    
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2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x    

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x    

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x  

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése x    

3.2. XY rajz kiegészítés  x   

4. Komplex információk körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

4.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x    

4.3. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
  x  

4.4. Utólagos szóbeli beszámoló x    

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

5.2. Csoportos versenyjáték  x   

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása  x   

6.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x    

 

 

8.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

9. Szárazaljzat és álpadló kivitelezésének gyakorlata tantárgy  372 óra 

 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

A szerelt aljzatok elkészítési módszereinek alkalmazása, a bontható és nem 

bontható álpadlók kivitelezési technológiájának használata. A padlóburkoló 

anyagok lerakását megelőzően a burkolandó felület előkészítése. 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

9.3. Témakörök  
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9.3.1. Szárazaljzat készítése  68 óra 

Szárazaljzat alapelemeinek használata. 

Szerszámok és segédszerkezetek használata. 

Építés megkezdési feltételeinek ellenőrzése, kitűzés. 

Szárazpadlók hang- és hőszigetelése. 

Munka és balesetvédelmi ismeretek betartása. 

Épületszerkezeti tulajdonságok ismerete. 

Gipszrost padlók elemeinek áttekintése. 

Szerkezeti elemek áttekintése. 

Szárazpadló elemek, lapok. 

Szárazzúzalék (kiegyenlítő ágyazat) alkalmazása. 

Szegőszalag használata. 

Padlóragasztók, csavarok használata. 

Lemezszabás. 

Aljzat elkészítése. 

Talajnedvesség elleni szigetelés elhelyezése. 

Száraz kiegyenlítő ágyazat kialakítása. 

Polisztirol / ásványgyapot szigetelés alkalmazása. 

A helyiség peremén futó hézagok lefedése. 

Az aljzat egyenetlenségeinek kijavítása. 

Száraz feltöltés készítése. 

Szórt ágyazat kialakítása. 

Fektetés és egymáshoz rögzítés, padlóelemek elhelyezése. 

Felületképzéshez alapozás. 

Hézagolás, simítás. 

Ajtónál csatlakozás kialakítása. 

Mozgási hézag kialakítása. 

Megerősítő réteg utólagos kialakítása. 

A két lapréteg összecsavarozása, összekapcsolása. 

Végső felületkezelési munkálatok.. 

Felesleges ragasztóanyag eltávolítása. 

Csavarfejek glettelése. 

Felmérés készítése és méretellenőrzés. 

Anyagtárolás és szállítás. 

Munka átadása más szakmának. 

 

9.3.2. Kazettás álpadló készítése  112 óra 

A kazettás álpadló elemeinek használata. 

Szerszámok és segédszerkezetek megfelelő használata. 

Építés megkezdési feltételeinek ellenőrzése. 

Kitűzési feladatok. 

Lemezszabás. 
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Aljzat elkészítése. 

Talajnedvesség elleni szigetelés elhelyezése. 

Száraz kiegyenlítő ágyazat kialakítása. 

Polisztirol / ásványgyapot szigetelés alkalmazása. 

A helyiség peremén futó hézagok lefedése. 

Az aljzat egyenetlenségeinek kijavítása. 

Száraz feltöltés készítése. 

Ágyazat kialakítása. 

Fektetés és egymáshoz rögzítés, padlóelemek elhelyezése. 

Felületképzéshez alapozás. 

Hézagolás, simítás. 

Ajtónál csatlakozás kialakítása. 

Mozgási hézag kialakítása. 

Megerősítő réteg utólagos kialakítása. 

A két lapréteg összecsavarozása, összekapcsolása. 

Végső felületkezelési munkálatok.. 

Felesleges ragasztóanyag eltávolítása. 

Csavarfejek glettelése. 

Munka és balesetvédelmi ismeretek betartása. 

Támaszláb, fejlemez elhelyezése. 

Fektetés és szintbeállítás. 

Merevítés készítése, koronás láb beépítése. 

Gépészeti felújítások, karbantartási munkálatok, átépítések. 

Gépészet elvezetése, esztétikus eltakarása. 

Szerviznyílás kiépítése. 

Felmérés készítése és méretellenőrzés. 

Anyagtárolás és szállítás. 

Munka átadása más szakmának. 

 

9.3.3. Üreges álpadló készítése  112 óra 

Az üreges álpadló elemeinek használata. 

Szerszámok és segédszerkezetek megfelelő használata.  

Építés megkezdési feltételeinek ellenőrzése. 

Kitűzési feladatok elvégzése. 

Lemezszabás gyakorlata. 

Aljzat elkészítése. 

Talajnedvesség elleni szigetelés elhelyezése. 

Száraz kiegyenlítő ágyazat kialakítása. 

Szigetelési munkálatok elvégzése. 

A helyiség peremén futó hézagok lefedése. 

Az aljzat egyenetlenségeinek kijavítása. 

Padlóelemek elhelyezése. 
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Felületképzéshez alapozási munkálatok elvégzése. 

Hézagolás, simítás. 

Ajtónál csatlakozás kialakítása. 

Mozgási hézag kialakítása. 

Megerősítő réteg utólagos kialakítása. 

Gépészet elvezetése, esztétikus eltakarása. 

Vezetékek és csövek esztétikus, biztonságos és rugalmas elvezetésére. Kábelek 

utólag hozzáférhetőségének és bővíthetőségének biztosítása. 

Kábeldobozok, szerelőaknák illetve csatlakozódobozok kiépítése.. 

Szerviznyílás kiépítése. 

Végső felületkezelési munkálatok. 

Felesleges ragasztóanyag eltávolítása. 

Csavarfejek glettelése. 

Munka és balesetvédelmi ismeretek betartása. 

Felmérés készítése és méretellenőrzés. 

Anyagtárolás és szállítás. 

Munka átadása más szakmának. 

 

9.3.4. Öntött álpadló készítése  80 óra 

Az öntött álpadló kialakításához szükséges anyagok használata. 

Szerszámok és segédszerkezetek megfelelő használata.  

Építés megkezdési feltételeinek ellenőrzése. 

Kitűzés. 

Száraz szerelési technológia alkalmazása. 

Nedves szerelési technológia alkalmazása. 

Támaszláb, fejlemez elhelyezése. 

Gipszkarton zsaluelemek kiépítése. 

Rendszerelemek megfelelő használata. 

Horganyzott acél támaszok kiépítése. 

Fogadófelület portalanítása és kellősítése. 

Egymáshoz illesztett speciális impregnált gipszlapok felragasztása. 

Alátétfólia lefektetése. 

Szegélyszalagok elhelyezése falcsatlakozásnál. 

Öntött álpadlók alapfelülete gipszrost kiöntéssel. 

A gipszrost felületimpregnáló réteggel történő alapozása. 

Önterülő, anhidrid esztrich felhordása. 

A padló alatti térben a gépészeti és elektromos vezetékrendszer elvezetésének 

kiépítése  

Öntött álpadlók felületburkolása. 

Tűz- és hangszigetelés. 

Munka és balesetvédelmi ismeretek betartása. 

Elemszabás gyakorlata. 
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Támaszláb elhelyezése. 

Fektetés, technológiai szigetelés készítése. 

Szegélyképzés. 

Önterülő aljzat terítése. 

Felmérés készítése és méretellenőrzés. 

Anyagtárolás és szállítás. 

Munka átadása más szakmának. 

 

 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

Építési terület 

 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt  x  - 

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x   - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 
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1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tesztfeladat megoldása  x  - 

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x   - 

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése x   - 

4. Komplex információk körében     

4.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
 x  - 

4.2. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x   - 

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

5.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása x   - 

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

10210-12 azonosító számú 

 

Tűzvédelmi borítás készítése 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10210-12 azonosító számú, Tűzvédelmi borításmegnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10210-12Tűzvédelmi borítás készítése 

Tűzvédelmi borítások 
Tűzvédelmi borítások 

kialakításának gyakorlata 
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k
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b
o
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FELADATOK 

Leszabja a tűzvédelmi előírásoknak, tervnek 

megfelelően előírt anyagot 
   x x x 

Kitűzi a tűzvédelmi borítást vagy szerkezetet    x x x 

Elhelyezi a fogadószerkezetet    x x x 

Tűzvédelmi borításokat készít (kábelcsatornák, 

légtechnikai vezetékek, stb.) 
   x x x 

Tűzvédelmi hézagolást végez    x x x 

Élvédőket és szegélyprofilokat helyez el    x x x 

Betartja a munkavédelmi és balesetvédelmi 

előírásokat 
   x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Kitűzés alapjai  x x x x x 

Anyagmennyiség-meghatározás  x x x x x 

Épületgépészet és elektromosság alapjai x x x x x x 

Ábrázolástechnika  x x x x x 

Tűzvédelem alapjai (jelölések) x x x x x x 

Tűzvédelmi borítás anyagai, felhasználásuk  x x x x x 

Tűzvédelmi oszlopborítás technológiája fánál, 

fémnél 

 
x x x x x 

Tűzvédelmi gerendaborítás technológiája fánál, 

fémnél 

 
x x x x  

Kábelcsatorna felépítése  x x x  x 

Légcsatorna felépítése  x x x  x 

Tűzvédelmi csatorna borítás technológiája  x x x  x 

Tűzvédelmi áttörések szabálya és technológiája  x x x x x 

Munkavédelmi és balesetvédelmi előírások x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Épületszerkezeti, épületgépész és elektromos 

rajz olvasása, értelmezése 

 
x x x x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x x x x x 

Szárazépítési anyagok minőségét, tulajdonságát 

mutató jelképek értelmezése 

 
x x x x x 

Elektromos kisgépek és kézi szerszámok 

használata 
x x x x x x 
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Mérőeszközök használata  x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x x x x x 

Mozgáskoordináció  x x x x x 

Szervezőkésség  x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Konszenzus készség x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x x x 

Áttekintő képesség x x x x x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x x x 
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10. Tűzvédelmi borítások tantárgy   240 óra 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

A különböző tűzvédelmi borítások, a velük szemben támasztott követelmények 

és alkalmazási területeik megismerése. A szabványos jelölések, a tűzveszélynek 

kitett burkolatok szabályos elkészítésének megismerése. Kivitelezésnél a 

megfelelő módszer megválasztása és alkalmazása a tűzvédelmi előírások és 

szabályok figyelembe vételével. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

10.3. Témakörök 

 

10.3.1. Tűzvédelmi ismeretek   54 óra 

Általános tűzvédelmi ismeretek. 

Tűzveszélyességi osztályok, jelölésük. 

Tűzveszélyes anyagok. 

Tűzveszélyes anyagok tárolása. 

Tűzveszélyes anyagok szállítása. 

Tűzveszélyes anyagok dokumentálása. 

Az égés feltételei, az anyagok éghetősége. 

Tűzveszélyes tevékenységek. 

Tűzvédelmi szabályzat. 

A tűzjelzés. 

Teendők tűz esetén. 

Veszélyességi övezet. 

Áramtalanítási ismeretek. 

Tűzoltás módjai.  

Tűzoltó eszközök. 

Tűzoltó eszközök tárolása beltérben. 

Tűzoltó eszközök tárolása kültereken. 

Porral oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Vízzel oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Habbal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Halonnal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.  

Oltóhatás. 

Tűzmegelőzés szabályai. 

Tűzjelzés. 

Gépek, berendezések tűzvédelmi előírásai. 
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Tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének tűzvédelmi előírásai. 

Műszaki mentés. 

Elektromos kábelek elhelyezése, elvezetése. 

Hő és füstelvezető berendezések. 

Jelzőtáblák. 

Feliratok. 

Irányfények. 

Tűzgátló nyílászárók. 

Tűzvédő festékek. 

Dokumentációk. 

 

10.3.2. Tűzvédelmi borítási ismeretek alapjai   99 óra 

Tűzvédelmi borítás alkalmazási területei. 

Tűzvédelmi borítások típusai és szerkezeti felépítésük. 

Felhasznált alapanyagok fajtái, tulajdonságai.  

Lapok rögzítésének elmélete. 

Bütüs csatlakoztatás elmélete. 

Felületi csatlakozás elmélete. 

A tűzgátló lap tartozékai. 

Tűzvédelmi ismeretek. 

Gipszkarton lapok tűzgátló képessége. 

Tűzállósági határértékek számítása. 

Tűzállósági határérték követelmények. 

Kábel, légcsatorna átvezetési és tűzvédelmi szerkezeten történő áttörés 

szabályai. 

Építés megkezdésének feltételei, kitűzési ismeretek. 

Munka és balesetvédelmi ismeretek. 

Szerszámok és segédszerkezetek ismerete. 

Kivitelezés általános lépései. 

Szerelési, kialakítási ismeretek. 

Csatlakozás kialakítás idegen szerkezetekkel, szerelt szerkezetekkel. 

Hőszigetelés elhelyezésének és rögzítésének elmélete. 

Lemezborítás készítés, hézagolás, csavarozási és tűzési szabályok ismerete. 

Kábelcsatorna, légcsatorna felépítése.  

Tűzőkapcsok tengelytávolságának számítása. 

Anyagszámítás tervből, költségvetésből. 

Utólagos felmérés és méretellenőrzés, munkaszervezés. 

Anyagtárolás és szállítás előírásai. 

Munka átadása más szakmának.  
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10.3.3. Tűzvédelmi borítások szerelésének elmélete   81 óra 

Acéltartó burkolatok kiépítése tűzgátló lapokkal. 

Munka és balesetvédelmi ismeretek. 

Szerszámok és segédszerkezetek ismerete. 

Kivitelezés lépései. 

Tűzgátló gipszkarton lapok szabása szokványos szerszámokkal. 

Vastagabb tűzgátló lapok szabása finomfogú rókafarkú fűrésszel vagy kézi 

körfűrésszel, illetve asztali körfűrésszel. 

Dobozszerű burkolatok sarki csatlakoztatása ütköztetéssel. 

Távolságtartás az acélszerkezet és a burkolat között. 

Lapillesztés és hézagolás elmélete. 

Hengerelt szerkezet méreteltéréseinek lemérése. 

L segédprofil alkalmazása. 

Tartószerkezet nélküli acélpillér burkolat szerelése tűzgátló lapokkal. 

Három oldali védelem kiépítése (gerenda). 

Négy oldali védelem kiépítése (oszlop). 

Lemezborítás készítés, hézagolás, csavarozási és tűzési szabályok ismerete. 

Kábelcsatorna kiépítése külső tűz elleni védelemmel. 

Kábelcsatorna kiépítése belső tűz elleni védelemmel. 

Trapézlemezes födém burkolása tűzgátló lapokkal. 

Gipszlap rögzítése trapézlemezes födémre. 

Füstkötényfal burkolása tűzgátló lapokkal. 

Anyagszámítás tervből, költségvetésből. 

Utólagos felmérés és méretellenőrzés, munkaszervezés. 

Anyagtárolás és szállítás előírásai. 

Munka átadása más szakmának.  

  

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

Építési terület 

 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

10.5.1.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 
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1.5. projekt  x  - 

1.6. házi feladat x   - 

 

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x   - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tesztfeladat megoldása  x  - 

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x   - 

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése x   - 

4. Komplex információk körében     

4.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
 x  - 

4.2. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x   - 

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

5.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása x   - 
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10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

11. Tűzvédelmi borítások kialakításának gyakorlata tantárgy  624 óra 

 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

A tűzvédelmi burkolatok kivitelezési technikájának elsajátítása, a megfelelő 

tűzvédelmi burkolat kialakítása. Az elméletben megismert szabványok 

előírásainak gyakorlati alkalmazása. A tűzvédelmi szabályok és előírások 

maradéktalan betartása. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

11.3. Témakörök  

 

11.3.1. Tűzvédelmi borítások kialakítása  252 óra 

Tűzvédelmi borítások készítése. 

Szerszámok és segédszerkezetek alkalmazása. 

Építés megkezdési feltételeinek ellenőrzése, kitűzés. 

Profilszabás és toldás, építőlemez szabása. 

Kábelcsatorna faláttörés készítése. 

Faoszlop és gerenda tűzvédelmi borítása váz nélkül. 

Acéloszlop és gerenda borítása vázszerkezettel. 

Vázszerkezet készítése, rögzítése. 

Hőszigetelés elhelyezése és rögzítése. 

Tűzvédelmi hézagolás készítése. 

Acéltartó burkolatok kiépítése tűzgátló lapokkal. 

Tűzgátló gipszkarton lapok szabása szokványos szerszámokkal. 

Vastagabb tűzgátló lapok szabása finomfogú rókafarkú fűrésszel vagy kézi 

körfűrésszel, illetve asztali körfűrésszel. 

Dobozszerű burkolatok sarki csatlakoztatása ütköztetéssel. 

Lapillesztés és hézagolás. 

Hengerelt szerkezet méreteltéréseinek lemérése. 

L segédprofil alkalmazása. 

Tartószerkezet nélküli acélpillér burkolat szerelése tűzgátló lapokkal. 

Három oldali védelem kiépítése (gerenda). 

Négy oldali védelem kiépítése (oszlop). 
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Lemezborítás készítés, hézagolás, csavarozási és tűzési szabályok ismerete. 

Kábelcsatorna kiépítése külső tűz elleni védelemmel. 

Kábelcsatorna kiépítése belső tűz elleni védelemmel. 

Trapézlemezes födém burkolása tűzgátló lapokkal. 

Gipszlap rögzítése trapézlemezes födémre. 

Füstkötényfal burkolása tűzgátló lapokkal. 

Anyagszámítás tervből, költségvetésből. 

Munka átadása más szakmának.  

Felmérés készítése és méretellenőrzés, anyagtárolás és szállításelemek. 

Munka és balesetvédelmi ismeretek betartása. 

 

11.3.2. Acéltartó és acélpillér burkolatok kialakítása 252 óra 

Tervezési, mérési feladatok elvégzése. 

Acéloszlop és gerendák burkolási gyakorlata. 

Acélszerkezetek védelme nagy sűrűségű kőzetgyapot lemezekkel, kiegészítő 

burkolat alkalmazása. 

Segédváz és kiegészítő ásványi szálas szigetelés alkalmazásának gyakorlata. 

Az alkalmazandó tűzvédő lapok minimális vastagságának meghatározása 

háromoldali (gerenda) védelem esetén, a teherhordó acélszerkezet 

falvastagságának figyelembe vételével. 

Az alkalmazandó tűzvédő lapok minimális vastagságának meghatározása 

négyoldali (oszlop) védelem esetén, a teherhordó acélszerkezet 

falvastagságának figyelembe vételével. 

Anyagszükséglet kiszámítása tervek alapján. 

Tűzgátló lapok leszabása. 

Tűzgátló lapcsíkok illesztése. 

Segédprofil mennyezetre történő dübelezése. 

Illesztési pontok glettelése. 

Tűzőkapcsok tengelytávolságának számítása. 

Csavarok tengelytávolságának számítása a tűzállósági határérték figyelembe 

vételével. 

Összekötések kialakítása nagy profilmagasságnál. 

Dobozszerű burkolat szerelése hengerelt profilok alkalmazásakor. 

Négyzetes és négyszög zártszelvények burkolási gyakorlata. 

Kerek zártszelvények burkolásának gyakorlata. 

 

11.3.3. Trapézlemezes födémkészítés, kábelcsatorna borítás  120 óra 

Tervezési, mérési feladatok elvégzése. 

Anyagszükséglet kiszámítása tervek alapján. 

A védendő szerkezetek esetleges pontatlanságainak kiküszöbölése a mérés és 

tervezés során. 

Tűzgátló lapok leszabásának gyakorlata. 
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Szerszámok, eszközök gyakorlati használata. 

Finomfogú rókafarkú fűrész használata. 

Kézi körfűrész gyakorlati alkalmazása. 

Asztali körfűrésszel végzett lapszabási gyakorlat. 

Porelszívás alkalmazása. 

Dobozszerű burkolatok kialakítása a sarkokon. 

Csavarok és gyantázott kapcsok használata. 

Tűzgátló lapcsíkok illesztése. 

Megfelelő távolságtartás az acélszerkezet és a burkolat között. 

Csavarok és tűzőkapcsos rögzítés alkalmazása. 

Lapillesztések és hézagok hézagoló gipsszel történő takarása. 

Kábelcsatorna burkolási gyakorlata külső tűz elleni védelemmel. 

A kábelcsatorna szükséges falvastagságának kiszámítása külső tűz elleni 

védelem esetén. 

Egy vagy kétrétegű gipszkarton burkolat készítése. 

Kábelcsatorna burkolási gyakorlata belső tűz elleni védelemmel. 

A kábelcsatorna szükséges falvastagságának kiszámítása belső tűz elleni 

védelem esetén. 

Egy vagy kétrétegű gipszkarton burkolat készítése. 

Kábelvezető barázdák alkalmazásának esetei. 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely 

Építési terület 

 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x  - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. projekt  x  - 
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11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése x   - 

4. Komplex információk körében     

4.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x   - 

4.2. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
 x  - 

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

5.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  -- 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása  x  - 

 

11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

10281-12 azonosító számú 

 

Tetőtér és előtét borítások 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10281-12 azonosító számú, Tetőtér és előtét borítások megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10281-12 Tetőtér és előtét borítások 

Tetőtér és előtét borítások 

szerkezete 

Tetőtér, előtét- és 

aknafalak készítésének 

gyakorlata 

S
ze

rk
ez

et
i 

és
 s

ze
re

lé
si

 

is
m

er
et

ek
 

E
lő

té
t-

 é
s 

ak
n
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b
o

rí
tá

sa
 

T
et

ő
té

r 
b

o
rí

tá
s 

el
m

él
et

e 

T
et

ő
té

ri
 s

ze
rk

ez
et

ek
 k

i-
 

/ 
át

al
ak

ít
ás

a 

S
zá

ra
zv

ak
o

la
t 

ép
ít

és
i 

te
ch

n
o

ló
g

iá
ja

 

E
lő

té
t-

 é
s 

ak
n

af
al

ak
 

k
és

zí
té

se
 

FELADATOK 

Kitűzi a tetőtéri borítás síkját    x   

Kiosztja a rögzítő elemeket    x   

Elhelyezi a hőszigetelést és a páratechnikai fóliát    x x x 

Kiosztja a vázszerkezet elemeit    x x x 

Elkészíti a vázszerkezetet    x x x 

Elhelyezi a hőszigetelést, párazáró fóliát    x x x 

Ellenőrzi a fólia fektetését, a hőszigetelés 

helyzetét 
   x x x 

Elkészíti a ferde és a függőleges felületek 

borítását 
   x x x 

Csatlakozást épít ki oldalfalhoz    x x x 

Elvégzi a hézagerősítést, tömítést    x x x 

Élvédőket és szegélyprofilokat helyez el    x x x 

Kitűzi a szárazvakolat síkját     x x 

Előkészíti a fogadó szerkezetet, alapoz     x x 

Szárazvakolatot ragaszt     x x 

Kitűzi az előtétfal, aknafal síkját     x x 

Betartja a munkavédelmi és balesetvédelmi 

előírásokat 
   x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Kitűzés alapjai x x x x x x 

Anyagmennyiség-meghatározás x x x x x x 

Elektromos eszközök, kézi szerszámok 

alkalmazása 
x x x x x x 

Munkavégzés minősége x x x x x x 

Előtétfal, aknafal felépítése, fajtái x x   x x 

Előtétfal, aknafal építésének technológiája x x   x x 

Szárazvakolat felépítése, alkalmazási területe x x   x x 

Szárazvakolat építésének technológiája, 

csatlakozások 
x x   x x 

Tetőtér-beépítés, hőtechnikai réteg felépítése, 

szerkezeti elve 
x  x x   

Tetőtér-beépítés szerelési technológiája x  x x   
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Hézagolás technológiája x x x x x x 

Munkavédelmi és balesetvédelmi előírások x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x x x x x 

Épületszerkezeti, épületgépész és elektromos 

rajz olvasása, értelmezése 
x x x x x x 

Szárazépítési anyagok minőségét, tulajdonságát 

mutató jelképek értelmezése 
x x x x x x 

Elektromos kisgépek és kézi szerszámok 

használata 
x x x x x x 

Mérőeszközök használata x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Térlátás x x x x x x 

Pontosság x x x x x x 

Szervezőkésség  x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Konszenzus készség x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x x x 

Áttekintő képesség x x x x x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x x x 
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12. Tetőtér és előtét borítások szerkezete tantárgy   624 óra 

 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

A fokozott terhelésnek kitett borításokkal szemben támasztott követelmények 

megismerése. Az épületfizikai tulajdonságok figyelembe vételével a szükséges 

anyagok minőségének, fajtájának megválasztása, a megfelelő anyagmennyiség 

kiszámítása.  

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

12.3. Témakörök  

 

12.3.1. Szerkezeti és szerelési ismeretek  60 óra 

Tetőtér, falborítás, előtétfal szerkezetek alkalmazási területei, szerkezeti 

felépítésük, típusaik. 

Felhasznált alapanyagok fajtái.  

Szerkezetekkel szembeni követelmények, szabványok. 

Épületfizikai tulajdonságok.  

Hő és páratechnikai alapismeretek. 

Blowerdoor teszt. 

Építés megkezdésének feltételei, kitűzési ismeretek. 

Munka és balesetvédelmi ismeretek. 

Szerszámok és segédszerkezetek alkalmazásának elmélete. 

Kivitelezés lépéseinek ismerete. 

Csatlakozás kialakítása idegen szerkezetekkel. 

Csatlakozás kialakítása szerelt szerkezetekkel. 

Csomópontképzés elmélete. 

Profil elhelyezés, rögzítések. 

Hőszigetelés és páratechnikai rétegek elhelyezése és rögzítése. 

Lemezborítás készítés és csavarozási szabályok ismerete. 

Előtétfalak, csúszófödém kapcsolat, mozgási hézag kialakításának ismerete. 

Elektromos doboz elhelyezésének szabályai. 

Revíziós nyílás elhelyezésének ismerete. 

Anyagmennyiség kiszámítása tervből, költségvetésből. 

Utólagos felmérés és méretellenőrzés, munkaszervezés. 

Anyagtárolás és szállítás előírásainak, szabályainak ismerete. 

Munkaterület átadása más szakmának (elektromos, gépész, burkoló). 

  

12.3.2. Előtét- és aknafal borítása  42 óra 

Meglévő függőleges falszerkezetek burkolása szárazvakolattal. 
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Gipszkarton lapokból készített ragasztott falborítás technológiája. 

Meglévő függőleges falszerkezetek burkolása állítható kengyellel és CD 

profillal. 

Ásványgyapot szigetelés elhelyezésének technológiája. 

A meglévő fal hő- és hangszigetelési értékeinek változása. 

Szabadon álló előtétfalak. 

CW profilokra szerelt független előtétfalak. 

Maximálisan beépíthető magasságok kiszámítása. 

CW 50-es profilvázra készülő 1 vagy többrétegű aknafalak szerelési 

technológiája. 

Előtét- és aknafalak szerkezeteinek áttekintése, épületfizikai tulajdonságaik 

elsajátítása. 

Tűzvédelmi osztályok. 

Szerkezeti elemek. 

Előtét- és aknafalak szerelési ismerete. 

Tervezési, mérési folyamatok. 

Szárazvakolat készítésének technológiája (ragasztásos technológia). 

Az építmény készültségi foka. 

Ragasztógipsz bekeverésének elmélete. 

Gipszkarton lapok ragasztása. 

Hézagolási ismeretek. 

Profil váz szerelési technológiája. 

Állítható kengyelek szerelésének elmélete. 

Függőleges profilok szerelése. 

Határoló profilok szerelése. 

Aknafal csomópontok kialakítása. 

Szigetelési technológiák elmélete. 

 

12.3.3. Tetőtér borítás elmélete   42 óra 

A tetőtér alatt kialakítható tér elhatárolása gipszkarton szerkezetekkel (ferde, 

vízszintes, függőleges elhatárolás). 

Hő- és akusztikai komfort biztosítása a tetőtérben. 

Tűzbiztonsági előírások, szabályok ismerete. 

Szerkezeti elemek ismerete. 

A tetőtér burkolásához használt gipszkarton lapok. 

Profilok és fa cseréplécek. 

Rögzítő elemek (állítható kengyelek, direktfüggesztők). 

A tetőtér szerkezeteinek áttekintése. 

Tetőtéri szerkezetek épületfizikai tulajdonságai. 

Tetőtéri hőtechnikai ismeretek. 

A tetőtér beépítésének sorrendje (vízszintes felületek, ferde tetősíkok, szerelt 

térdfal és oromfal, válaszfalak szerelése). 
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CD és UD profilokból épített vázszerkezet szerelése. 

Párazáró réteg elhelyezésének technológiája. 

Tartószerkezet alatti és tartószerkezeten kívül elhelyezett párazáró réteg. 

Faléces vázszerkezetek. 

Gipszkarton lapok szerelése. 

Tetőtéri függőleges előtétfalak kialakításának elmélete. 

Tetőtéri válaszfalak kiépítésének elmélete. 

Tetőablak burkolási technológiája. 

Párazáró réteg elhelyezésének technológiája a szarufákon. 

Tetőtéri csomópontok. 

Hűtő-fűtő rendszerek burkolása. 

Gipszkarton felületre rögzített fűtésrendszer kialakítása. 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

Építési terület 

 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás  x  - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. projekt  x  - 

1.6. házi feladat   x - 

 

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 
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- 
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et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
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1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

3. Képi információk körében    - 

3.1. XY rajz értelmezése   x - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

4.2. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

13. Tetőtér, előtét- és aknafalak készítésének gyakorlata tantárgy  360 óra 

 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

A nehezen hozzáférhető és nagy odafigyelést igénylő helyeken való borítások 

elkészítése. A megfelelő szerelési sorrend és technológia elsajátítása. Az 

elméletben megismert anyagok tulajdonságainak, alkalmazási lehetőségeinek 

elsajátítása. A gazdaságos anyagfelhasználás gyakorlati alkalmazása. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

13.3. Témakörök  
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13.3.1. Tetőtéri szerkezetek ki-/átalakítása  144 óra 

Tetőtérben felhasznált alapanyagok megismerése (fa és fém váz). 

Szerszámok és segédszerkezetek megfelelő használata. 

Építés megkezdési feltételeinek ellenőrzése, kitűzés. 

Profilszabás és toldás, kiosztás. 

Ferde tetőtéri borítás és térdfal készítése. 

Csatlakozás kialakítás idegen szerkezettel, szerelt szerkezetekkel. 

Tetősík nyílás képzése. 

Rögzítések. 

Hőszigetelés és fólia elhelyezése és rögzítése. 

Felmérés készítése és méretellenőrzés. 

Tervek, műszaki leírások megismerése, nyílászáró konszignáció értelmezése. 

Mérőeszközök, kitűző eszközök használata. 

CD és UD profilokból épített vázszerkezet készítése. 

Tartószerkezet alatti és tartószerkezeten kívül párazáró réteg elhelyezése. 

Faléces vázszerkezetek. 

Gipszkarton lapok szerelése. 

Tetőtéri függőleges előtétfalak kialakítása. 

Tetőtéri válaszfalak kiépítésének gyakorlata. 

Tetőablak burkolási technológiájának alkalmazása, tetőablakok körüli 

burkolatok kiépítése.. 

Párazáró réteg elhelyezése a szarufákon. 

Tetőtéri csomópontok kialakítása. 

Hűtő-fűtő rendszerek burkolási gyakorlata. 

Csővezetékek elhelyezése gipszrost lapokban. 

Csőregiszterek elhelyezése álmennyezeti profilvázban. 

Hűtő-fűtő rendszer szerelése meglévő falszerkezetre. 

Munka- és balesetvédelmi szabályok betartása. 

 

13.3.2. Szárazvakolat építési technológiája  144 óra 

Szárazburkolat felragasztási feltételeinek ellenőrzése. 

Problémás vakolat eltávolítása, falfelület megfelelő előkészítése (ragasztógipsz 

pogácsák előzetes kimérésével). 

A nedvszívó és nem tapadóképes felületek lekezelése alapozóval. 

Üvegesen sima felületek felületkezelése kontakt bevonat alkalmazásával. 

Nagyobb egyenetlenségek kiigazításának technikája (gipszkarton csíkok 

felragasztásával). 

Függőleges szerkezetek borításának elkészítése. 

Ragasztásos technológia alkalmazása. 

Ragasztógipsz bekeverésének gyakorlata (kézzel vagy elektromos 

keverőszárral). 

Bedolgozhatósági idő kalkulálása. 
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A ragasztógipsz felhordása az alap falfelületre. 

Vízmérték használatának gyakorlata. 

Az első lap függőlegesbe állítása vízmértékkel. 

Gipszkarton lapok felragasztásának gyakorlata (légrés meghagyásának 

figyelembe vételével). 

Lapok végső helyreigazítása egyenes lép és gumikalapács segítségével. 

A felhelyezett lapok megfelelő fekvésének ellenőrzése (hosszanti, haránt- és 

keresztirányban). 

Hézagolás gyakorlata. 

Glettelés gyakorlata. 

Munkavédelmi és balesetvédelmi előírások, szabályok alkalmazása a 

munkavégzés során. 

 

13.3.3. Előtét- és aknafalak készítése   72 óra 

A falborításnál, előtét- és aknafalaknál használt anyagok alkalmazása. 

Szerszámok és segédszerkezetek megfelelő használata. 

Építés megkezdési feltételeinek ellenőrzése, kitűzés. 

Építőlemez szabás. 

Ragasztás kávában, teljes felületen. 

Ragasztás gipsz pogácsákkal. 

Vázszerkezet készítés kengyellel, rögzítés, hőszigetelés és fólia elhelyezés. 

Függőleges profilok szerelése. 

Határoló profilok szerelése. 

Aknafal csomópontok kialakítása. 

Egyszeres és kettőzött vázzal készülő előtétfal építése. 

Csatlakozás kialakítás idegen szerkezettel, szerelt szerkezetekkel. 

Felmérés készítése és méretellenőrzés. 

Anyagtárolás és szállítás. 

Meglévő függőleges falszerkezetek burkolási gyakorlata. 

Gipszkarton lapokból készített ragasztott falborítás technológiája. 

Meglévő függőleges falszerkezetek burkolásának gyakorlata. 

Ásványgyapot szigetelés elhelyezése. 

Szabadon álló előtétfalak kialakítása. 

CW profilokra szerelt független előtétfalak szerelése. 

CW 50-es profilvázra készülő 1, 2 vagy 3  rétegű aknafalak szerelése. 

Tervezés, mérés gyakorlata. 

Anyagmennyiség kiszámítása. 

Ragasztógipsz bekeverésének gyakorlata. 

Gipszkarton lapok egymáshoz ragasztásának gyakorlata. 

Munka- és balesetvédelmi előírások gyakorlati alkalmazása. 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Tanműhely 

Építési terület 

 

 

 

 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

13.5.1.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x  - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. projekt  x  - 

 

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése x   - 

4. Komplex információk körében     
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4.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x   - 

4.2. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
 x  - 

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló  x  - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

5.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  -- 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása  x  - 

 

13.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat  

 
OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

1/9. évfolyamot követően 70 óra 

2/10. évfolyamot követően 105 óra 

3/11. évfolyamot követően 105 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 

amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 

részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10279-12 Belsőépítési szerkezet 

készítés 

Válaszfal és álmennyezet készítésének 

gyakorlata 

Válaszfalkészítés gyakorlata 

Álmennyezet készítése 

Hézagolás, simítás gyakorlata 

10280-12 Szerelt padlók készítése 

 

Szárazaljzat és álpadló kivitelezésének 

gyakorlata 

Szárazaljzat készítése 

Kazettás álpadló készítése 

Üreges álpadló készítése 

Öntött álpadló készítése 

10210-12  Tűzvédelmi borítás készítése 

 

Tűzvédelmi borítások kialakításának 

gyakorlata 

Tűzvédelmi borítások kialakítása 

 

 

 

10279-12 Belsőépítési szerkezet készítés 

az első évfolyamot követően 

 

Válaszfal és álmennyezet készítésének gyakorlata tantárgy 

 

Témakörök 

 

Válaszfalkészítés gyakorlata   

Építés megkezdési feltételeinek ellenőrzése, kitűzése. 

Válaszfalak épületfizikai tulajdonságainak meghatározása, kiszámítása. 



 

 1329 

Kétszer egy réteg gipszkartonnal készülő válaszfalak kivitelezése. 

Kétszer két réteg gipszkartonnal készülő válaszfalak kivitelezése. 

Kétszer réteg gipszkartonnal készülő emelt hanggátlású válaszfalak 

kivitelezése. 

Kétszer három réteg gipszkartonnal készülő válaszfalak kivitelezése. 

Ólomkasírozott gipszkartonnal készülő sugárzásvédő válaszfalak. 

Dupla profilvázzal és kétszer két réteg gipszkartonnal készülő válaszfalak 

kivitelezése.  

Dupla profilvázzal (összekapcsolva m-ként) és kétszer két réteg 

gipszkartonnal készülő válaszfalak kivitelezése.  

Installációs fal dupla profilvázzal (gipszkarton hevederekkel, összekapcsolva) 

készítése. 

Lakáselválasztó fal dupla profilvázzal, horganyzott lemezzel. 

Kivitelezési gyakorlat: profilszabás és toldás, építőlemez szabása. 

Vázszerkezet készítése, rögzítése. 

Csatlakozás kialakítása idegen szerkezettel, szerelt szerkezetekkel. 

Nyílásképzés, kiváltás, gépészeti állványok elhelyezése. 

Lapok rögzítése. 

Tokok beépítése. 

Hőszigetelés elhelyezése, rögzítése. 

Csúszófödém kapcsolat, mozgási hézag kialakítása, elektromos doboz elhelyezése. 

Íves szerkezet készítése száraz és nedves hajlítás technológiával. 

Szerelőajtó (revíziós nyílás) elhelyezés, üregdübelek elhelyezése a falban. 

Szerelt szerkezetek hézagolása. 

Építőlemezek élképzése. 

Idegen szerkezetekkel való csatlakozás képzése.  

Alumínium élvédő beépítése. 

Hézagerősítő szalaggal készített hézagolás és hézagerősítő szalag nélküli 

hézagolás alkalmazása. 

Csavarfejek simítása. 

Ragasztott hézag készítése. 

Felmérés készítése, méretellenőrzés. 

Munka és balesetvédelmi ismeretek betartása. 

Anyagtárolás és szállítás. 

Munka átadása más szakmának. 

 

Álmennyezet készítése   

Szerelt álmennyezetben felhasznált alapanyagok megismerése. 

Építés megkezdési feltételeinek ellenőrzése, kitűzés; szerszámok és 

segédszerkezetek megismerése. 

Nagytáblás álmennyezeti szerkezetek kivitelezése, épületfizikai tulajdonságok 

meghatározása. 
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Függesztett szerkezet kivitelezése. 

Álmennyezetek acélgerendás vagy vasbeton födémmel. 

Álmennyezetek fa födémmel. 

Lécvázra szerelt álmennyezetek kialakítása. 

Látszóbordás kazettás álmennyezet készítése. 

Hűtő-fűtő álmennyezet kiépítése. 

Íves álmennyezet kiépítése. 

Akusztikus álmennyezet készítése. 

Az álmennyezet kitűzése. 

UD Profilok szerelése. 

Az álmennyezet rögzítése. 

CD Profilok szerelése. 

Csatlakozás kialakítása idegen szerkezetekkel, szerelt szerkezetekkel, szegélyképzés. 

Függesztés, kiváltáskészítés. 

Hőszigetelés elhelyezése. 

Lemezborítás készítés és kazettás elemek elhelyezése. 

Mozgási hézag kialakítása. 

Revíziós nyílás elhelyezése. 

Dobozolás készítése. 

Az álmennyezet burkolása. 

Szerelt szerkezetek hézagolása. 

Építőlemezek élképzése. 

Idegen szerkezetekkel való csatlakozás képzése.  

Alumínium élvédő beépítése. 

Hézagerősítő szalaggal készített hézagolás és hézagerősítő szalag nélküli 

hézagolás alkalmazása. 

Csavarfejek simítása. 

Ragasztott hézag készítése. 

Méretellenőrzés.  

Munka és balesetvédelmi ismeretek betartása. 

Anyagszámítás tervből, költségvetésből. 

Utólagos felmérés és méretellenőrzés, munkaszervezés. 

Anyagtárolás és szállítás előírásainak alkalmazása. 

Munka átadása más szakmának. 

 

Hézagolás, simítás gyakorlata   

Szerelt szerkezetek lemezillesztéseinek hézagkitöltése. 

Mozgási hézag kialakítása. 

Idegen szerkezetekkel való csatlakozás, hézagolás lehetőségei. 

Többrétegű borítás alsó rétegeinek hézagkitöltése, fedő réteg hézagolási 

technológiái. 

Hosszanti hézagok kitöltése. 
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Keresztirányú hézagok kitöltése. 

Glettelési ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

Csavarfejek elglettelése két lépésben. 

Ragasztott és rugalmas hézag képzése. 

Felmérés és méretellenőrzés, munkaszervezés. 

Munkaterület átadása más szakmának. 

Az öntapadó gipszkarton hézagerősítő szalag használata. 

Üvegszálas hézagerősítő szalag, öntapadós hézagerősítő szalag (FIBA), 

papír hézagerősítő szalag használata. 

A hézagoló anyag felhordása. 

Pasztával történő hézagolás. 

Papír hézagerősítő szalag és öntapadó műanyag háló használata. 

Üvegfátyol alkalmazása. 

A felületen maradt felesleges anyag lehúzása glettvassal. 

Második hézagolási réteg felhordása.  

Simító használata. 

A végső felület kialakítása. 

A hézagolás során előforduló hibák kiküszöbölése. 

Csiszolási munkálatok elvégzése csiszolópapír vagy csiszolórács segítségével. 

Munka és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő munkavégzés. 

 

 

10280-12 Szerelt padlók készítése 

a második évfolyamot követően 

 

Szárazaljzat és álpadló kivitelezésének gyakorlata tantárgy 

 

Témakörök 

 

Szárazaljzat készítése   

Szárazaljzat alapelemeinek használata. 

Szerszámok és segédszerkezetek használata. 

Építés megkezdési feltételeinek ellenőrzése, kitűzés. 

Szárazpadlók hang- és hőszigetelése. 

Munka és balesetvédelmi ismeretek betartása. 

Épületszerkezeti tulajdonságok ismerete. 

Gipszrost padlók elemeinek áttekintése. 

Szerkezeti elemek áttekintése. 

Szárazpadló elemek, lapok. 

Szárazzúzalék (kiegyenlítő ágyazat) alkalmazása. 

Szegőszalag használata. 

Padlóragasztók, csavarok használata. 

http://rigips-gipszkarton.info/cimke/csiszolopapir/
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Lemezszabás. 

Aljzat elkészítése. 

Talajnedvesség elleni szigetelés elhelyezése. 

Száraz kiegyenlítő ágyazat kialakítása. 

Polisztirol / ásványgyapot szigetelés alkalmazása. 

A helyiség peremén futó hézagok lefedése. 

Az aljzat egyenetlenségeinek kijavítása. 

Száraz feltöltés készítése. 

Szórt ágyazat kialakítása. 

Fektetés és egymáshoz rögzítés, padlóelemek elhelyezése. 

Felületképzéshez alapozás. 

Hézagolás, simítás. 

Ajtónál csatlakozás kialakítása. 

Mozgási hézag kialakítása. 

Megerősítő réteg utólagos kialakítása. 

A két lapréteg összecsavarozása, összekapcsolása. 

Végső felületkezelési munkálatok.. 

Felesleges ragasztóanyag eltávolítása. 

Csavarfejek glettelése. 

Felmérés készítése és méretellenőrzés. 

Anyagtárolás és szállítás. 

Munka átadása más szakmának. 

 

Kazettás álpadló készítése   

A kazettás álpadló elemeinek használata. 

Szerszámok és segédszerkezetek megfelelő használata. 

Építés megkezdési feltételeinek ellenőrzése. 

Kitűzési feladatok. 

Lemezszabás. 

Aljzat elkészítése. 

Talajnedvesség elleni szigetelés elhelyezése. 

Száraz kiegyenlítő ágyazat kialakítása. 

Polisztirol / ásványgyapot szigetelés alkalmazása. 

A helyiség peremén futó hézagok lefedése. 

Az aljzat egyenetlenségeinek kijavítása. 

Száraz feltöltés készítése. 

Ágyazat kialakítása. 

Fektetés és egymáshoz rögzítés, padlóelemek elhelyezése. 

Felületképzéshez alapozás. 

Hézagolás, simítás. 

Ajtónál csatlakozás kialakítása. 

Mozgási hézag kialakítása. 
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Megerősítő réteg utólagos kialakítása. 

A két lapréteg összecsavarozása, összekapcsolása. 

Végső felületkezelési munkálatok.. 

Felesleges ragasztóanyag eltávolítása. 

Csavarfejek glettelése. 

Munka és balesetvédelmi ismeretek betartása. 

Támaszláb, fejlemez elhelyezése. 

Fektetés és szintbeállítás. 

Merevítés készítése, koronás láb beépítése. 

Gépészeti felújítások, karbantartási munkálatok, átépítések. 

Gépészet elvezetése, esztétikus eltakarása. 

Szerviznyílás kiépítése. 

Felmérés készítése és méretellenőrzés. 

Anyagtárolás és szállítás. 

Munka átadása más szakmának. 

  

Üreges álpadló készítése   

Az üreges álpadló elemeinek használata. 

Szerszámok és segédszerkezetek megfelelő használata.  

Építés megkezdési feltételeinek ellenőrzése. 

Kitűzési feladatok elvégzése. 

Lemezszabás gyakorlata. 

Aljzat elkészítése. 

Talajnedvesség elleni szigetelés elhelyezése. 

Száraz kiegyenlítő ágyazat kialakítása. 

Szigetelési munkálatok elvégzése. 

A helyiség peremén futó hézagok lefedése. 

Az aljzat egyenetlenségeinek kijavítása. 

Padlóelemek elhelyezése. 

Felületképzéshez alapozási munkálatok elvégzése. 

Hézagolás, simítás. 

Ajtónál csatlakozás kialakítása. 

Mozgási hézag kialakítása. 

Megerősítő réteg utólagos kialakítása. 

Gépészet elvezetése, esztétikus eltakarása. 

Vezetékek és csövek esztétikus, biztonságos és rugalmas elvezetésére. Kábelek 

utólag hozzáférhetőségének és bővíthetőségének biztosítása. 

Kábeldobozok, szerelőaknák illetve csatlakozódobozok kiépítése.. 

Szerviznyílás kiépítése. 

Végső felületkezelési munkálatok. 

Felesleges ragasztóanyag eltávolítása. 

Csavarfejek glettelése. 
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Munka és balesetvédelmi ismeretek betartása. 

Felmérés készítése és méretellenőrzés. 

Anyagtárolás és szállítás. 

Munka átadása más szakmának. 

 

Öntött álpadló készítése   

Az öntött álpadló kialakításához szükséges anyagok használata. 

Szerszámok és segédszerkezetek megfelelő használata.  

Építés megkezdési feltételeinek ellenőrzése. 

Kitűzés. 

Száraz szerelési technológia alkalmazása. 

Nedves szerelési technológia alkalmazása. 

Támaszláb, fejlemez elhelyezése. 

Gipszkarton zsaluelemek kiépítése. 

Rendszerelemek megfelelő használata. 

Horganyzott acél támaszok kiépítése. 

Fogadófelület portalanítása és kellősítése. 

Egymáshoz illesztett speciális impregnált gipszlapok felragasztása. 

Alátétfólia lefektetése. 

Szegélyszalagok elhelyezése falcsatlakozásnál. 

Öntött álpadlók alapfelülete gipszrost kiöntéssel. 

A gipszrost felület impregnáló réteggel történő alapozása. 

Önterülő, anhidrid esztrich felhordása. 

A padló alatti térben a gépészeti és elektromos vezetékrendszer elvezetésének 

kiépítése  

Öntött álpadlók felületburkolása. 

Tűz- és hangszigetelés. 

Munka és balesetvédelmi ismeretek betartása. 

Elemszabás gyakorlata. 

Támaszláb elhelyezése. 

Fektetés, technológiai szigetelés készítése. 

Szegélyképzés. 

Önterülő aljzat terítése. 

Felmérés készítése és méretellenőrzés. 

Anyagtárolás és szállítás. 

Munka átadása más szakmának. 

 

 

10210-12  Tűzvédelmi borítás készítése 

a harmadik évfolyamot követően 

 

Tűzvédelmi borítások kialakításának gyakorlata tantárgy 
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Témakörök 

 

Tűzvédelmi borítások kialakítása   

Tűzvédelmi borítások készítése. 

Szerszámok és segédszerkezetek alkalmazása. 

Építés megkezdési feltételeinek ellenőrzése, kitűzés. 

Profilszabás és toldás, építőlemez szabása. 

Kábelcsatorna faláttörés készítése. 

Faoszlop és gerenda tűzvédelmi borítása váz nélkül. 

Acéloszlop és gerenda borítása vázszerkezettel. 

Vázszerkezet készítése, rögzítése. 

Hőszigetelés elhelyezése és rögzítése. 

Tűzvédelmi hézagolás készítése. 

Acéltartó burkolatok kiépítése tűzgátló lapokkal. 

Tűzgátló gipszkarton lapok szabása szokványos szerszámokkal. 

Vastagabb tűzgátló lapok szabása finomfogú rókafarkú fűrésszel vagy kézi 

körfűrésszel, illetve asztali körfűrésszel. 

Dobozszerű burkolatok sarki csatlakoztatása ütköztetéssel. 

Lapillesztés és hézagolás. 

Hengerelt szerkezet méreteltéréseinek lemérése. 

L segédprofil alkalmazása. 

Tartószerkezet nélküli acélpillér burkolat szerelése tűzgátló lapokkal. 

Három oldali védelem kiépítése (gerenda). 

Négy oldali védelem kiépítése (oszlop). 

Lemezborítás készítés, hézagolás, csavarozási és tűzési szabályok ismerete. 

Kábelcsatorna kiépítése külső tűz elleni védelemmel. 

Kábelcsatorna kiépítése belső tűz elleni védelemmel. 

Trapézlemezes födém burkolása tűzgátló lapokkal. 

Gipszlap rögzítése trapézlemezes födémre. 

Füstkötényfal burkolása tűzgátló lapokkal. 

Anyagszámítás tervből, költségvetésből. 

Munka átadása más szakmának.  

Felmérés készítése és méretellenőrzés, anyagtárolás és szállításelemek. 

Munka és balesetvédelmi ismeretek betartása. 
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12. 

 
SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ 

a 

34 215 01 

NÉPI KÉZMŰVES  

(SZŐNYEGSZÖVŐ SZAKMAIRÁNY) 

szakképesítés 

speciális szakiskolában történő oktatásához  

tanulásban akadályozott (st) tanulók számára 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakmai tantervi adaptáció 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 34 215 01 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet, 

– a szakképesítések kerettanterveit tartalmazó NGM rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 34 215 01  

A szakképesítés megnevezése: Népi kézműves (Szőnyegszövő szakmairány) 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 
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Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó 

rendelet 3. számú mellékletében a 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra 

meghatározott kompetenciák birtokában 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra; a második szakképzési évfolyamot 

követően 105 óra; a harmadik szakképzési évfolyamot követően 105 óra 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 

megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés /Szakképzettség 

- - 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: nincs. 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:  

Nincs 
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V. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

Módszertani ajánlás a tanulásban akadályozott tanulók szakmai képzéséhez 

 

A módszertani ajánlás alkalmazható szegregált (speciális szakiskolai) vagy integrált (többségi szakképző 

intézményben vagy csoportban) szervezeti formában, valamint speciális elemeinek átvételével a 

felnőttképzés keretében is. 

 

A tanulási akadályozottság jellemzői 

 

A tanulási akadályozottság a tanulás minden területére kiterjed, hosszan tartó, végigkíséri a gyermeket 

egész iskolai pályafutása alatt. A tanulási képesség fejlődésében olyan átfogó zavar következik be, amely 

jelentősen akadályozza a gyermek tanulását. Gyógypedagógiai eszközökkel ezen az állapoton sokat lehet 

változtatni, és meg lehet előzni a tanulási akadályozottság további romlását. A tanulásban akadályozott 

gyermekek gyógypedagógiai segítségnyújtással a többségi iskolát is látogathatják. Ha azonban nem 

kapnak elég segítséget, akkor kudarc-kudarcra halmozódik, egyre jobban elfordulnak az iskolától, 

tanulási kedvük (motivációjuk) és önértékelésük rohamosan csökken, és ezzel életesélyeik is romlanak. 

Megfelelő segítséggel azonban ez elkerülhető és hozzá lehet őket segíteni az örömmel és figyelemmel 

végzett eredményes tanuláshoz. A segítség a fiatal egyéni fejlesztését és a tanulási környezet számára 

megfelelővé alakítását egyaránt jelenti. 

Ha ennél pontosabban szeretnénk megfogalmazni a tanulási akadályozottságot, akkor az alábbi 

definícióhoz nyúlhatunk: 

„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az 

idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb 

funkcióképességei, illetve kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási 

nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.” (Mesterházi, 1998, 54.) Tehát az 

idegrendszeri károsodás mellett és helyett ebben a definícióban megjelenik a szociális 

környezet igen erős hatása, amely a későbbi tanulási sikerességet meghatározóan 

befolyásolhatja. 

A tanulási akadályozottság megállapítását a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság szakemberei végzik komplex vizsgálatok alapján. Szakértői 

véleményben rögzítik a fogyatékosság tényét, megjelölve egyúttal a fejlesztés irányait. 

A tanulási akadályozottság – ahogy már szó volt róla – elsősorban iskolai tanulási 

helyzetekben jelentkezik, összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult 

fejlődésével, melynek következményei sok esetben a középiskolás fiatal tanulási 

teljesítményében is megjelennek, ezért az oktatás során még ekkor is figyelemmel kell 

lenni rájuk. A problémák az érzékelés-észlelés (percepció), a kivitelezés-végrehajtás, a 

szocio-emocionális területeken, valamint a kommunikáció terén egyaránt 

jelentkezhetnek. 

A társas kapcsolatokban, a szociális interakciókban jelentkező nehézségek a tanulásban 

akadályozott emberek esetében igen gyakoriak, még akkor is, ha az iskolát befejezve 

sikerül munkát találniuk, családot alapítaniuk. A szociális készségek fejlesztésének a 

hívei szerint a „mentális zavarok egy részét a szociális kompetencia hiánya okozza”. Ha 

ez így van, akkor jelentős eredményeket lehet elérni, ha figyelmünket a szociális 
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készségek fejlesztésére fordítjuk, s energiát fektetünk bele mind a tanórákon, mind 

pedig azokon kívül. 

 

A szegregált és integrált szervezeti formák 

 

Szegregált intézményekben tanulnak olyan tanulásban akadályozott diákok, akik 

egyéni szükségleteik miatt nem képesek integrált oktatásban részt venni. Ezekben a 

gyógypedagógiai intézményekben megfelelő végzettségű szakemberek, 

gyógypedagógusok dolgoznak, valamint speciális tantervet alkalmaznak, mindezt 

kislétszámú osztályokban. 

Integráció esetében a tanulásban akadályozott fiatalok és a nem tanulásban 

akadályozott fiatalok együtt vesznek részt a tanítási folyamatban, a szabadidős 

tevékenységekben. A tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai nevelésének 

esetében az integráció feladata, hogy a számukra szükséges pedagógiai 

többletszolgáltatásokat az ép fejlődésű kortárscsoporton belül kapják meg. 

Az integráció feltételei a következők (ezek természetesen a szegregált intézményekben 

is jelen vannak). 

19. Objektív tényezők 

Az objektív tényezők közé tartoznak a tanulásban akadályozott gyermek iskolai 

boldogulását segítő tárgyi feltételek.  

 Az iskolának ki kell dolgoznia egy egységes, minden tanulóra kiterjedő, azonos 

tananyagot közvetítő tantervet, eltérés mindössze a tanulóktól elvárt, az egyéni 

képességekhez illeszkedő követelmények szintjén jelentkezhet. 

 A kisebb osztálylétszámú osztály kialakításakor figyelembe kell venni a fiatal 

tanulási akadályozottságát, így az osztályban 2 főnek számít, mert tanítása több 

figyelmet, megsegítést és speciális bánásmódot igényel.   

20. Szubjektív tényezők  

 A befogadó pedagógus szemlélete, módszerei, segítőkészsége, kreativitása, 

valamint a fogyatékosságról szóló ismeretei.  

 A szülők támogatása, hozzáállása és aktivitása.  

 A gyógypedagógus érzékenysége a probléma, illetve a gyermek iránt, 

felkészültsége, szakmai tudása, személyisége. A szakemberek közti 

kapcsolatrendszerben a leglényegesebb a pedagógus és a gyógypedagógus jó 

kapcsolata.  

 A társak és a környezet elfogadása. A sikeres integráció, beilleszkedés és 

elfogadás a személyiség szempontjából nézve kétirányú. Múlik azon is, hogy a 

környezet, az osztálytársak mennyire elfogadóak, mennyire hajlandóak a 

viselkedésükön változtatni ahhoz, hogy a fogyatékos gyermeket olyannak 

fogadják el amilyen, és igyekezzenek egyenrangúként kezelni. De múlik a 

fogyatékos gyermek személyiségén is. Minél fiatalabb korban kerül sor az 

integrációra annál nagyobb eséllyel lesz sikeres. 

Az integráció formái lehetnek: 
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 Lokális integráció: az integráció legegyszerűbb és viszonylag könnyen 

megvalósítható változata, amikor a sajátos nevelési igényű és a nem sajátos 

nevelési igényű tanulók között semmilyen kapcsolat nem áll fenn, mindössze az 

iskola épülete közös. A tanulásban akadályozott tanulók külön osztályokban, 

csoportokban tanulnak.  

 Szociális integráció: ebben a formában már tudatosan szervezett az 

együttnevelés, a tanulásban akadályozott fiatalok a foglalkozásokon, a 

tanórákon kívüli időben találkoznak a többségi iskolába járó kortársaikkal.  

 Funkcionális integráció: az integrációnak ezen formája is két szinten valósulhat 

meg. A sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési igényű tanulók csoportja 

egy épületben tanul, külön osztályban, azonban a két párhuzamos osztály 

órarendjét tudatosan úgy szervezik, hogy bizonyos óráik egybeessenek (pl. 

készségórák, bizonyos tanórák). Így a két csoport találkozása tervezett és 

rendszeres, az együtt eltöltött időnek van célja. A teljes integráció az integráció 

legmagasabb szintje, amikor együtt fejlesztik a gyermekeket, a  tanulásban 

akadályozott gyermek a tanítási idő minden percét ép kortársaival tölti el.  

Az integrációnak számos előnye lehet a tanulásban akadályozott fiatalok esetében. 

Kutatások igazolták, hogy fejlesztő környezetet jelent számukra ez a kortárs közösség, 

amely jelentheti azt, hogy tanulnak a többiektől, ingergazdag környezetben vannak, 

több ismerethez hozzájuthatnak, de akár azt is, hogy gyorsabb fejlődés tapasztalható 

náluk. A tanulók személyiségfejlődésében is pozitív változásokat hozhat, például: nő az 

önbizalmuk. Hosszabb távon sikeresebb lehet a társadalmi beilleszkedése azoknak a 

tanulóknak, akik integrált környezetben vettek részt az oktatás-nevelés folyamatában. 

Emellett barátságok alakulhatnak ki, valamint megtanulhatják a segítségkérést, illetve 

annak elfogadását is a fiatalok. 

 

Módszertani javaslatok 

 

A tananyag feldolgozása során alapvető szempontok: 

84. az ismeret sokoldalú szemléltetése, elméleti ismeretek gyakorlati 

megerősítése, 

85. az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben történő közlése, 

86. az ismeretek többszöri ismétlést, begyakorlást igénylő rögzítése, 

87. az alapvető ismeretek folyamatos felidézése, 

88. a hiányzó vagy nem megfelelő mélységű ismeretek időbeni pótlása, 

89. az egyes tantárgyakban megjelenő azonos ismeretanyag összehangolása, 

90. lényeges elemek, ok - okozati összefüggések kiemelése, megláttatása, rész - 

egész viszonyának bemutatása, 

91. a tananyag feldolgozása során a vizsgakövetelményekben 

megfogalmazottakat hangsúlyosan kell kezelni. 

A hatékony tantermi gyakorlat érdekében az alábbi tényezőket tekintjük lényegesnek: 
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1. Kooperatív tanulás: a kortársakkal való közös munka és a kooperatív tanulás 

hatékonyan fejlesztik a tanulók értelmi és szociális-érzelmi képességeit. A kooperatív 

tanulás minden tanulónak hasznára válik: az a tanuló, aki magyaráz a másiknak, jobban 

és hosszabb időre megjegyzi az információt, az pedig, akinek magyaráznak, az 

ismeretszintjének megfelelőbb információkat kap, hiszen társa felfogási képessége alig 

magasabb, mint az övé. 

2. Együttműködésen alapuló problémamegoldás csökkentheti a zavaró magatartás 

mennyiségét és intenzitását a tanórák alatt. Fontos, hogy az osztály szabályait 

(házirendet) az egész osztály közreműködésével alakítsák ki, és hogy mindig jól látható 

helyen legyen elhelyezve az osztályteremben. 

3. A heterogén csoportalkotás hozzájárulhat a tanulásban akadályozott tanulók és 

többségi társaik között növekvő szakadék csökkentéséhez, valamint elősegítheti a 

diákok és a tanárok pozitív hozzáállását a sajátos nevelési igényű tanulókhoz. A 

tudásszint szerinti csoportosítás a tanulásban akadályozott tanulók 

marginalizációjához vezethet. 

4. A differenciálás létjogosultságát az indokolja, hogy a résztvevők alapvetően 

különböznek egymástól. Nem tarthatók azok a feltételezések, amelyek egy tényezőt 

tesznek felelőssé a gyerekek tanulási folyamatban való részvételének színvonaláért pl.: 

életkor, intelligencia, nyelvi fejlettség, apa foglalkozása stb. Helyette inkább több 

sajátosság együttes hatását kell feltételeznünk. Azt hogy melyek ezek, pontosan nem 

tudjuk. Mégis a következő sajátosságait érdemes a tanulóknak megismerni a 

differenciálás érdekében: továbbhaladáshoz szükséges előzetes, megalapozó tudás; 

aktivizálhatóság; önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség; együttműködési 

képesség színvonala; társas helyzet jellemzői. Mindezeket figyelembe kell vennünk 

annak eldöntésekor, hogy közös tanulási vagy differenciált tanulási feltételeket 

biztosítunk tanulóink számára. A differenciálás módozatai a következő lehetnek:  

 Differenciálás a segítségadásban: ha azonos tananyagot dolgozunk fel a 

tanulásban akadályozott fiatalok több segítséget igényelhetnek pl.: a feladat 

megismétlése a nekik megfelelő nyelvi szinten, a feladat kis lépésekre bontása, 

példa bemutatása, analógiák kihasználása, mintaadás stb. 

 Differenciálás a feladatok szintjén: adhatunk kevesebb feladatot a lassúbb 

munkatempójú fiatalok részére, vagy éppen többet a gyorsabbaknak. 

 Differenciálás a tevékenységek szintjén: használhatnak-e a gyerekek valamilyen 

eszközt vagy nem. Kötött vagy választható-e a tevékenység. A választási 

lehetőség biztosítása fokozhatja a gyerekek motivációját, felelősségérzetüket. 

 Differenciálás a szociális keretek szintjén: a gyerekek tanulhatnak egyedül, 

párban, kiscsoportban (azonos vagy megosztott feladatokon) vagy akár 

rugalmas tanuló csoportokban. 

 Differenciálás a tanulási stílus szerint: egyesek inkább vizuális típusúak, mások 

auditív vagy motoros beállítottságúak, de előfordulhat ezeknek a kombinációja 

is. Érdemes tájékozódni, hogy adott csoportban melyik dominál és annak 

megfelelően alakítani az ismeretközvetítést.  
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 Differenciálás a célok szintjén: mindezek függvényében irreális lehet azonos 

célok kitűzése.  

 Differenciálás az értékelésben: ha a fentieknek megfelelően szervezzük az 

oktatást, akkor a szokásos iskolai értékelési módok (osztályzás, egyszavas 

minősítés) nehézkessé, szinte lehetetlenné válnak. A legalkalmasabb forma a 

leíró, szöveges értékelés lehet, amelynek feltételei is vannak. Az értékelés a 

konkrét teljesítményre vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz. 

Tartalmában komplex, mind pozitív, mind negatív elemek megjelennek. A 

fejlődés előző fokához kell, hogy kapcsolódjék és a perspektíva következő fokát 

jelöli meg. Emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét javaslatokat fogalmaz 

meg, a címzettek számára differenciáltan és érthető módon. 

5. Hatékony tanítás a munka megtervezését és következetes ellenőrzését, a teljesítmény 

mérését, értékelését és a magas követelményeket jelenti. A tanulásban akadályozott 

tanulók tekintetében ez a módszer az egyéni fejlesztési terv segítségével valósítható 

meg. Ennek a pedagógiai tevékenységnek a támogatására hozták létre az „Elektronikus 

Egyéni Fejlesztési Tervet”, az EEFT nevű programot (www.eeft.hu). A kialakított 

struktúra, sok száz oldalas szakmai támogató szöveg, és a tanulók sikereire, erősségeire 

építő egyéni fejlesztést támogató cselekvési tervek hasznos eszközök lehetnek. 

6. Otthonos tanulókörzet rendszere: tanulók a tanítás ideje alatt egy kisszámú teremből 

álló tanulási környezetben maradnak, és mintegy csoportfeladatként csak néhány 

pedagógus biztosítja számukra az oktatást, majdnem minden tantárgy esetében. 

Különösen a tanulásban akadályozott tanulók számára fontos ez, hiszen erősíti bennük 

az érzést, hogy tartoznak valahová. Ez elősegíti az állandó környezet kialakítását, 

valamint a nem tudásszint szerint szervezett oktatás megvalósítását. Magyarországon 

is van erre kezdeményezés, például: Dobbantó program (www.fszk.hu) 

7. Alternatív tanulási stratégiák segíthetnek abban, hogy a diákok hogyan tanuljanak, 

és hogyan oldjanak meg problémákat. Soha ne felejtsük le, hogy az ami a tanulásban 

akadályozott tanulók javára szolgál, az a többségi tanulók számára is hasznos. 

8. Az IKT-s eszközök használata jelentős szerepet kap a habilitációs, rehabilitációs és a 

tanórai célok megvalósításában és feladataiban. Az olyan oktatóprogramok, amelyek 

valamilyen információszerzési lehetőséget adnak – a multimédia segítségével –, nagyon 

alkalmasak arra, hogy a tanulásban akadályozott tanulók számára megkönnyítsék az 

adott tananyag megértését, elsajátítását. A látványos, változatos és érdekes 

oktatóprogramok segítenek a tervezésben, a rigid gondolkodás oldásában az olvasás 

megszerettetésében. A multimédiás elemek (hang, kép, animáció) képesek arra, hogy a 

fiatalok figyelmét hosszabb távon fenntartsák, az új ismeretanyagot megértsék, és az 

IKT-s eszközök segítségével az elsajátított tananyagról játékos formában győződjenek 

meg. 

10. A befogadó értékelésnek jól körülhatárolható elemei vannak. (1) Azok a módszerek 

és stratégiák, amelyek segítségével világos képet kaphatunk az oktatás folyamatáról, a 

tanuló elért eredményeiről, és amelyek ugyanakkor arról is informálják a pedagógust, 

hogy a jövőben min kell változtatnia egyes tanulók vagy csoportok tanítása során. Ezek 

http://www.fszk.hu/
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az elemek egyrészt segítik a reflektálást az adott időszak alatt elvégzett munkára, 

másrészt használható inputokat adnak a következő időszak tervezéséhez, a 

döntéshozatalhoz. (2) A befogadó értékelésben gyűjtött információ értéktöbbletet 

tartalmaz: nem egy adott pillanatról szóló „felvétel”, hanem figyelembe veszi az adott 

oktatási környezetet, beleértve az otthoni vagy egyéb környezeti tényezőket is, 

befolyásolja a gyerekek tanulását és magát a nevelési-oktatási folyamatot is. (3) Szerves 

része azoknak a tényezőknek az értékelése, amelyek hozzájárulnak a befogadás 

megteremtéséhez. (4) Jellemzője a tanuló, a tanárok, osztálytársak, szülők és mások 

bevonása az értékelésbe. (5) Tartalmaz olyan eljárásokat, amelyek más funkciókat is 

betölthetnek. Az iskoláknak aktívan kell támogatniuk az értékelés különféle 

megközelítéseinek kifejlesztését, amelyek egyben tükrözik a tanulók ugyancsak 

különféle tanulási módjait, és amelyek szintén különféle módon teszik lehetővé az 

értékeléshez szükséges tanulási tényanyag összegyűjtését. Ez persze azt feltételezi, 

hogy az iskolán belül a tanárok rugalmasan hozhatnak meg olyan döntéseket, mikor 

értékeljenek, mit értékeljenek és azt is, hogy a tanárok olyan módszerek alkalmazásához 

is hozzájutnak, amelyek egy adott tanuló által kedvelt értékelési eszközök. 

 

Befejezés 

 

A (speciális) szakiskolák feladata a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges 

ismeretek átadása, illetve az, hogy készítsenek fel az Országos Képzési Jegyzékben 

szereplő szakképesítések körében szakmai vizsgára. Emellett biztosítaniuk kell a 

tanulásban akadályozott diákok pályaválasztásának segítését, munkába állásának 

előkészítését, valamint olyan képességek, készségek fejlesztését is, amelyek a tanulók 

későbbi, önálló életvezetésével kapcsolatosak. 

  



 

 1344 

VI. Speciális szakiskolai óraterv OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

A szakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai:  

 

előkészítő 

évfolyam 

heti óraszám 

36 hét 

9. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

9. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

10. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

10. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

11. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

11. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

12. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

12. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

32 héttel 

Közismeret 31,5 10,5 378 11,5 414 10,5 378 10,5 336 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

együtt 

0 21 756+70 21 756+105 21 756+105 21 672 

Összesen 31,5 31,5 1134+70 32,5 1170+105 31,5 1134+105 31,5 1008 

8-10% szabad 

sáv  

(közismereti 

rész) 

3,5 2 72 1,5 54 1,5 54 1,5 48 

8-10% szabad 

sáv  

(szakmai rész) 

0 1,5 54 2 72 2 72 2 64 

Mindösszesen 

(teljes képzés 

ideje) 

35 35 1260+70 36 1296+105 35 1260+105 35 1120 

A szakképesítés oktatására fordítható idő 3482 óra 

(756+70+756+105+756+105+672+54+72+72+64) nyári összefüggő gyakorlattal és szakmai 

szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

évfolyamonként szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12  

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5  

70 

  

105 

  

105 

  

  

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5 

 

 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.       2 

 

 

 10681-12 

Népi kézműves 

vállalkozás 

működtetése  

Művészettörténet 1  1  1  1  

Általános néprajz 1  1      

Rajz gyakorlatok  1  1  2  1 

Népi kézműves 

szakmai 

alapismeretek 

1  1  1    

Népi kézműves  

vállalkozásismeretek, 

marketing 

1  1  1  1  

10692-12 

Szőnyegszövés 

Szőnyegszövő szakmai 

ismeretek 
2  2  2  2  

Szőnyegszövő szakmai 

néprajz 
1,5  1  1    

Szőnyegek szövése 

gyakorlat 
 10  11  11  11,5 

Szőnyegszövő 

szakmai rajz gyakorlat 
 2  2  2  2 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 7 14 6 15 6,5 14,5 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A kerettanterv-adaptáció szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 

törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati 

képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
12. 

évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

15
00

-1
2 

M
u

n
k

ah
el

y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n

sá
g

 Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18  

 

  

 

  

 

  18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4        4 

Munkahelyek kialakítása 4        4 

Munkavégzés 

személyi feltételei 
2        2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2        2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2        2 

Munkavédelmi 

jogi ismeretek 
4        4 

11
49

9
-1

2 
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

Foglalkoztatás II.       16  16 

Munkajogi alapismeretek       4  4 

Munkaviszony létesítése       4  4 

Álláskeresés       4  4 

Munkanélküliség       4  4 

11
49

7
-1

2 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. Foglalkoztatás I.       64  64 

Nyelvtani rendszerezés 1.       10  10 

Nyelvtani rendszerezés 2.       10  10 

Nyelvi készségfejlesztés       24  24 

Munkavállalói szókincs       20  20 

10
68

1
-1

2 

N
ép

i 
k

éz
m

ű
v

es
 v

ál
la

lk
o

zá
s 

m
ű

k
ö

d
te

té
se

 

Művészettörténet 36  36  36  32  140 

Egyetemes művészettörténet 18  18  18  16  70 

Magyar művészettörténet 18  18  18  16  70 

Általános néprajz 36  36      72 

Tárgyi néprajz 12  12      24 

Folklór   8      8 

Ünnepkörök, szokások 12  8      20 

Tájegységek néprajza 12  8      20 

Rajz gyakorlat  36  36  72  32 176 

Színtan  12  6  6   24 
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Ornamentika  6  6  30  10 52 

Szakrajzi alapismeretek  12  12  18  12 54 

Térábrázolás   6  12  18  10 46 

Népi kézműves szakmai 

alapismeretek 
36  36  36    108 

Mesterségbemutató, vásár 12  12  12    36 

Szakmai előmenetel 8  8  8    24 

Zsűriztetés 8  8  8    24 

Szakmai fórumok 8  8  8    24 

Népi kézműves 

vállalkozásismeret, 

marketing 

36  36  36  32  140 

Népi kézműves marketing 

alapjai 
36  36      72 

Népi kézműves vállalkozási 

alapismeretek 
    36  32  68 

10
69

2
-1

2 

S
ző

n
y

eg
sz

ö
v

és
 

Szőnyegszövő szakmai 

ismeretek 
72  72  72  64  280 

Textiltörténet  12  12  12  10  46 

Szövőeszközök típusai 10  10  10  4  34 

A fonás története, 

fonószerkezetek 
9  9  9  9  36 

A felvetés története, 

felvetőszerkezetek 
9  9  9  9  36 

A szövés története, 

szövőszerkezetek 
14  14  14  16  58 

A textilipar nyersanyagai 12  12  12  12  48 

Fonalfestés 6  6  6  4  22 

Szőnyegszövő szakmai 

néprajz 
54  36  36    126 

Tájegységek gyapjúszövés 

kultúrája, szőnyegei 
27  18  18    63 

Korok és szőnyegek 27  18  

 

18    63 

Szőnyegek szövése gyakorlat  360  396  396  368 1520 

Felvetés   72  36  36  36 180 

Egyszerű csíkritmusok 

szövése 
 216  180  180  188 764 

Székely festékesek, kilimek 

szövéstechnikái  
 36  144  144  108 432 

Befejező műveletek  36  36  36  36 144 

Szőnyegszövő szakmai rajz 

gyakorlat 
 72  72  72  64 280 

Kötéstan  9  9  9  9 36 

Csíkritmusok, folyamatos és 

zárt kompozíciók 
 9  9  9  9 36 

Festékes szőnyegek 

kompozíciói, motívumai 
 18  18  18  18 72 

Mintagyűjtemény,  36  36  36  28 136 
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tervdokumentáció készítése, 

archiválás 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 288 468 252 504 216 540 208 464 2940 

Összes éves/ögy óraszám: 756 70 756 105 756 105 672 3220 

Elméleti óraszámok/aránya 964 /29,9% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 2256/70,1 % 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes 

óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 

90%-a felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított 

óraszám pedig ajánlás.” 

  



 

 1349 

 

 

 

 

 

A 

11500-12 azonosító számú, 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11500-12 azonosító számú, Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 

jelentőségét 
x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 

kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 
 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 

szervezési feltételeivel kapcsolatos 

munkavédelmi követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a 

munkavédelmi feladatok ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási 

megbetegedések hátrányos következményei 
x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 

szabályozása 
x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 

feltételei 
  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     
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Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  
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5. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy 18 óra 

1.43. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges 

kompetenciák elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

1.44. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

1.45. Témakörök 

1.45.1. Munkavédelmi alapismeretek 4 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági 

és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló 

törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti 

feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére 

és testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 

munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a 

munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének 

érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, 

egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és 

rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.  

1.45.2. Munkahelyek kialakítása 4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

Szociális létesítmények 

Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 
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Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, 

lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és 

felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző 

berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy 

tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás 

Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

Raktározás 

Áruk fajtái, raktározás típusai 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

1.45.3. Munkavégzés személyi feltételei 2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri 

alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, 

munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 

irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

1.45.4. Munkaeszközök biztonsága 2 óra 

Munkaeszközök halmazai 

Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi 

Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-

megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb 

dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 

meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás 

követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és 

emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 

védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 

követelmények. 
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1.45.5. Munkakörnyezeti hatások 2 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok 

és keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint 

a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei. A 

stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a 

munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a 

munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A 

munkavállalók részvételének jelentősége 

1.45.6. Munkavédelmi jogi ismeretek 4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. 

A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint 

a munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az 

érintett szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai 

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati 

miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a további részletes 

követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak 

szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, 

üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze. 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. 

A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

1.46. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 
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1.47. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

1.47.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 

Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 

jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    

1.47.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én
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C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá
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O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel  
x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 

ártalmai 

1.48. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

  



 

 1356 

 

 

 

 

 

A 

11499-12 azonosító számú, 

 

Foglalkoztatás II. 
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tantárgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
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FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x x   

Alkalmazza a munkaerő piaci technikákat   x  

Feltérképezi a karrierlehetőségeket   x  

Vállalkozást hoz létre és működtet    x 

Motivációs levelet és önéletrajzot készít   x  

Diákmunkát végez  x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 

munkavállaló felelőssége 
x x   

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x x   

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka) x x   

Álláskeresési módszerek   x  

Vállalkozások létrehozása és működtetése    x 

Munkaügyi szervezetek   x  

Munkavállaláshoz szükséges iratok  x   

Munkaviszony létrejötte  x   

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 

nyugdíjbiztosítási összefüggései 
x x   

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 

lehetőségei  
  x x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x x x x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x x x x 

Elemi szintű számítógép használat x x x x 

Információforrások kezelése x x x x 

Köznyelvi beszédkészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x x x x 

Szervezőkészség   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x x 
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Határozottság x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x x 

Információgyűjtés x x x x 
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6. Foglalkoztatás II. tantárgy 16 óra 

6.7. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint 

a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 

elsajátítására. 

6.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

6.9. Témakörök 

6.9.1. Munkajogi alapismeretek 4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei 

(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, 

együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért 

való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 

munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, 

felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, fajtái: atipikus 

munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 

történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, 

háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka.  

6.9.2. Munkaviszony létesítése 4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 

határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, 

képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 

munkáltató által kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 

összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és 

járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái 

(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 
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6.9.3. Álláskeresés 4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 

munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 

támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 

kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, 

önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél 

felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 

személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 

Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben), 

munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába 

történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerő piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó 

(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál 

(NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 

szerepe. 

6.9.4. Munkanélküliség 4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 

álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő 

együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség 

megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; 

munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj 

előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 

önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, 

béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, 

vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, 

pszichológiai tanácsadás. 
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6.10. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

6.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

6.11.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés   x  

1.10. szerepjáték  x   

1.11. házi feladat   x  

6.11.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
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- 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 
    

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre  x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   

6.12. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  
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11497-12 azonosító számú, 

 

Foglalkoztatás I. 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 
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FELADATOK 

Idegen nyelven:     

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatványt kitölt 
x x x x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:     

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 
   x 

a munkakör alapkifejezései    x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven 

feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 

való reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés  x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x x x  

Kapcsolatteremtő készség  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés  x x  

Analitikus gondolkodás   x  
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7. Foglalkoztata s I. tanta rgy 64 óra 

3.1. A tantárgy tanításának célja  

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és 

szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá 

egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy 

a tanuló idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen 

végezni a munkáját.  

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy 

alapvető nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, 

segédigék, illetve a mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó 

társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon 

meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek. 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 10 óra 

A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 

vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz 

kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre 

vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban 

történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a diák 

alkalmassá válik a munkavégzés során az elvégezendő, illetve elvégzett 

feladathoz kapcsolódó a munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az 

elvégezendő munka elért eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó 

kérdések megértse, valamint a helyes igeidő használattal ezekre egyszerű 

mondatokban is képes lesz reagálni. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők 

helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 10 óra 

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a 

jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) 

- használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven 

bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. Egyszerű 

mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett 

kérdésekre a választ kihasználva az a 3 alapvető igeidő, a segédigék által 
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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.  

3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés  24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk 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. 

3.3.4. Munkavállalói szókincs  20 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 

mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon bemutatkozni 

kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén 

alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. 

Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. 

Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 

munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása 

során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket 

sajátítja el. 
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3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanteremben, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a 

módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.3. megbeszélés   x  

1.5. szemléltetés   x  

1.7. kooperatív tanulás  x   

1.8. szerepjáték  x   

1.9. házi feladat x    

1.10. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
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- 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
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2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10681-12 azonosító számú, Népi kézműves vállalkozás működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése 

Művészet-

történet 
Általános néprajz Rajz gyakorlat 

Népi kézműves 

szakmai 

alapismeretek 

Népi 

kézműves 

vállalkozás-

ismeret, 

marketing 
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FELADATOK 

Folyamatosan bővíti szakmai művészeti, néprajzi ismereteit × × x x             

A hagyományos mintakincs alapján az alapanyag, forma, funkció és a 

díszítmény harmonikus egységét alkalmazva alkot 
 × x     x         

Figyelemmel kíséri a kortárs kézművesek tevékenységét  ×          x x x   

Kialakítja, berendezi műjelét műhelygalériáját     x     x       

Kialakítja és kezeli raktárát               x x 

hagyományőrző rendezvényeket látogat        x         

Mesterség-bemutatót tart, bemutatókon, vásárokon, pályázatokon 

részt vesz 
  x  x  x          

Zsűrizteti termékeit, minőségi munkavégzésre törekszik   x              

Tájékozódik szakmai fejlődésének lehetőségiről,- szakmai pályázatok, 

továbbképzések, szakmai fórumok, érdekképviseleti szervezetek – 

különféle szakmai rangok, címek (Népművészeti Ifjú Mestere, Népi 

   x  x   x        
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iparművész) megszervezésének módjáról 

Vállalkozást indít és működtet         x     x   

Üzleti tervet készít               x x 

Kiépíti, létrehozza saját arculatát, promóciós anyagokat, cégért készít           x  x  x  

Piackutatást végez, meghatározza a célközönséget, kivitelezési 

koncepciót alakít ki 
            x    

Kialakítja értékesítési csatornáit             x  x  

Költségkalkulációt, árkalkulációt készít, alapanyag-szükségletet 

számol, tájékozódik az alapanyag-beszerzés lehetőségeiről 
            x    

Garanciát vállal munkájára              x   

Gondoskodik a biztonságos raktározásról            x     

Gondoskodik a késztermék csomagolásáról, ellátja a megfelelő 

információkkal 
            x x   

Dokumentálja munkáit ( rajzos, műszaki, foto dokumentáció)    x             

Gondoskodik munkavédelmi szabályok betartásáról és baleset 

megelőzésről 
  x   x           

Dokumentál, elvégzi/elvégezteti a szükséges adminisztrációt        x x        

SZAKMAI ISMERETEK 

A művészettörténet stíluskorszakai, szellemi és tárgyi sajátosságai × ×               

A különböző társadalmi rétegek hagyományos környezete, szellemi 

és tárgyi sajátosságai 
× ×               

Népművészet, néprajz alapjai      x           

A művészettörténet stíluskorszakai,  szellemi és tárgyi sajátosságai x       x         

Különböző társadalmi rétegek hagyományos környezete, 

tárgykultúrájának változásai 
     x           

Jelentős bemutatók, pályázatok    x  x           

A zsűriztetés lehetőségei    x x  x          

A műhely, műhelygaléria létrehozásának törvényességi, szakmai 

szempontja 
   x x x   x        

A műhely, műhelygaléria berendezésének, munkavédelmi, 

környezetvédelmi, és szakmai, és látványosság szempontjából 

történő kialakítása  

    x x x          
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A raktár kialakítása, működtetése, a raktárkezelés szabályai         x  x      

Vállalkozási formák          x       

A vállalkozás létrehozásának. működtetésének szabályai      x           

Piackutatás és marketing alapjai     x            

Saját promotálás készítése                 

Költségkalkuláció, árképzés    x             

Üzleti terv SWOT analízis készítés                x 

A kivitelezési-és műhelyrajz készítésének alapjai egyezményes jele, 

pontos használatuk 
  x x x            

A népi kézművesség termékeinek értékesítési formái lehetőségei      x         x x 

Szerzői jog szabályai           x x    x 

Jelentős alkotók kiemelkedő alkotások    x x          x x 

A szakmai életút lehetőségei, szakmai elismerések     x x           

Szerszámok, munkaeszközök     x x           

Alapanyagok és azok beszerzésének lehetőségei     x x           

Munka-baleset- és tűzvédelem  alapjai               x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése, szakmai nyelvezet ismerete × x               

Szakmai rajzok, tervek jelzéseinek megértése, követése     x x           

Szakmai dokumentáció készítésének ismerete                 

Zsűriztetés szabályainak ismeret          x x      

Bemutatókon való részvétel lehetőségeinek ismerete        x x         

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság  x x x x            

Szorgalom x x               

Precizitás       x x         

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség    x x      x x x    

Prezentációs készség x x     x    x x x    

Konfliktusmegoldó készség      x   x  x  x    

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyükön való alkalmazása x x   x          x x 
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Tervezés       x x    x  x x  

Gyakorlatias feladatértelmezés  x  x  x        x   
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4. Művészettörténet tantárgy  140 óra 

38.7. A tantárgy tanításának célja 

A művészettörténet tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos 

diákok átfogó képet kapjanak az egyetemes és a magyar művészettörténet 

legfontosabb korszakairól, ezek művészeti folyamatairól, a legnevesebb alkotókról 

és a stílustörekvésekről. A szakképzés jellegéből adódóan kiemelt cél az egyes 

művészettörténeti korszakok iparművészetének bemutatása. 

38.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Irodalom (világirodalom és magyar irodalom) 

Ének-zene 

Rajz és vizuális kultúra 

38.9. Témakörök 

38.9.1. Egyetemes művészettörténet 70 óra 

A művészet kialakulása, az őskori művészet jellegzetességei 

A mágia és a művészet kapcsolata a kőkori művészetben és a mai törzsi 

kultúrákban 

A kézművesség új-kőkori emlékei 

Az ókori Egyiptom művészete 

Az ókori Mezopotámia művészete 

A szkíták művészete 

Az ókori görögök művészete 

Az ókori Róma művészete 

A hunok művészete 

A román kor művészete 

Gótikus művészet 

Reneszánsz művészet 

Barokk és rokokó művészet 

Klasszicista művészet 

A preraffaelita művészet és a tárgykultúra megújítása Európában 

38.9.2. Magyar művészettörténet 70 óra 

A kézművesség ókori és koraközépkori emlékei a Kárpát-medencében. Szkíták, 

hunok és avarok művészete. A nagyszentmiklósi kincs 

A honfoglalás korának művészete 

Román kori művészet Magyarországon 

Gótikus művészet Magyarországon 
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Reneszánsz művészet Magyarországon és hatása a népművészetre 

Barokk művészet Magyarországon. Hatása a népművészetre, a paraszt barokk 

Festett kazettás templomi mennyezetek a Kárpát-medencében 

A XX. századi magyar művészet. A szecesszió 

A népművészet hatása a XX. századi magyar művészetre 

A XX. századi magyar iparművészet 

38.10. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

38.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

38.11.1. A 

tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × 
Vetített képek, képes 

albumok 

1.7. házi feladat ×   
írásbeli feladat, házi 

dolgozat 

38.11.2. A 

tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  ×  

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
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2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése ×    

3.2. XY rajz készítés tárgyról  ×   

38.12. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

39.  
Általános néprajz tantárgy  72 óra 

39.1. A tantárgy tanításának célja 

Az általános néprajz tantárgy oktatásának a célja, hogy a Népi kézműves szakma 

szakirányait tanuló diákok átfogó képet kapjanak a magyar néprajztudomány 

főbb irányairól, a magyar hagyományokról, a magyar paraszti társadalom korabeli 

életéről. A népi kézműves képzésben tanulók oktatásában kiemelt cél a Kárpát-

medence tájegységeinek néprajza, tárgyi és szellemei néprajzának 

megismertetése, az ünnepkörök, szokások elsajátíttatása. 

39.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Magyar irodalom 

Ének-zene 

Művészettörténeti ismeretek 

39.3. Témakörök 

39.3.1. Tárgyi néprajz 24 óra 

Település néprajz 

Népi építészet 

Népi gazdálkodás 

Népi táplálkozás 

Kézművesség, kézműves szakmák 

Népviselet és hímző kultúra 

39.3.2. Folklór 8 óra 
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Népmesék, mondák, balladák 

Népi játékok 

Népszokások és költészetük 

Népzene 

Néptánc 

Népi hit és vallásosság 

Népi gyógyítás 

39.3.3. Ünnepkörök, szokások 20 óra 

Tavaszi népszokások 

Nyári népszokások 

Őszi népszokások 

Téli népszokások 

Az emberi élet fordulóihoz fűződő népszokások 

Gyermek a családban 

A játék szerepe a paraszti társadalomban 

39.3.4. Tájegységek néprajza 20 óra 

A magyarság időbeni és térbeni tagozódása 

Szomszédjaink és a hazai nemzetiségek 

Dunántúl néprajzi jellemzői 

Felföld néprajzi jellemzői 

Alföld néprajzi jellemzői 

Erdély néprajzi jellemzői 

39.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Könyvtár 

Múzeumok néprajzi gyűjteményei 

Tájházak, helytörténeti gyűjtemények 

39.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

39.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Múzeumi, tájházi tárgyakkal 
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1.7. házi feladat ×   
Házi dolgozatok, gyűjtés, 

kutatás 

 

39.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  ×  

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  ×  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  ×  

1.5. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Komplex információk körében     

3.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
×    

3.2. Utólagos szóbeli beszámoló ×    

39.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

40.  
Rajz gyakorlat tantárgy 176 óra 

40.1. A tantárgy tanításának célja 
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A rajz gyakorlati tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok 

átfogóan megismerjék, és gyakorlatban alkalmazzák a sík és tér ábrázolási 

módokat, a szakrajzi alapismereteket, színek szerepét jelentőségét régen és 

napjainkban, a motívumok, ornamentikák formavilágát, szimbólumát. 

 

40.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Néprajz 

Művészettörténet 

Történelmi ismeretek 

Földrajz 

40.3. Témakörök 

40.3.1. Színtan 24 óra 

A látás idegrendszere, a fény érzékelése 

A színkör alkotó elemeinek megismerése, a fő és mellék színek kikeverése, 

festékek ecsetek használata. 

Festékhordozók fajtái, tulajdonságai 

Természetes és mesterséges festékek, festő növények földfestékek, kőzetek régi 

festék alapanyagok 

Hideg meleg színek jellemzése fokozatainak keveréssel való alkalmazása. 

Komplementer színek jellemzése és azok alkalmazása párosítása 

Színharmóniák jellemzése szerkesztése 

Színek szimbolikája a népművészeten belül 

Szín kontraszt 

40.3.2. Ornamentika 52 óra 

Ősi jelek jelképek 

Geometrikus ornamentikák   

Növényi ornamensek 

Állati ornamensek 

Szkíta nővényi állati motívumok ornamensek 

Honfoglalás kori Hun magyar motívumok ornamensek 

Román kori motívumok ornamensek 

Görög kori motívumok ornamensek 

Gótikus motívumok ornamensek 

Reneszánsz motívumok ornamensek 

Barokk motívumok ornamensek 

Klasszicista motívumok ornamensek 

40.3.3. Szakrajzi alapismeretek 54 óra 

Szakrajz fajtái 
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Rajz-eszközök használatuk és karbantartásuk 

A rajzlapok méretei keretei feliratmezők 

Szabványos vonalfajták és alkalmazásuk 

Szabványos betűk írása, a rajzok feliratai 

Síkmértani szerkesztések 

Méretarányok méretmegadás elemei alkalmazása 

Axonometrikus ábrázolás   

Metszetek ábrázolása anyagjelölések 

Kötési csomópontok ábrázolása  

Egyszerű tárgyak szerkezeti ábrázolása A témakör részletes kifejtése 

40.3.4. Térábrázolás  46 óra 

Perspektivikus térábrázolás törvényei  

Látványrajz értelmezése arány, forma alak szempontok alapján 

Szögletes testek ábrázolása térben 

Íves hengeres testek ábrázolása térben 

Sík és térgörbe testek ábrázolása 

Szabadkézi rajzolás  

Festési technikák alkalmazása 

Kollázs-montázs technikák alkalmazása a térábrázolásban 

Vizuális jelrendszerek pont, vonal, folt faktúra 

Tónusos térábrázolás 

Fény-árnyékhatás 

Szín és fény viszonyok 

40.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Múzeum, tájház, faluház gyűjteménye, természetben rajzolás, tanterem. 

40.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

40.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × 
Vetített képek, képes 

albumok 

1.7. házi feladat ×   
írásbeli feladat, házi 

dolgozat 
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40.5.2. A 

tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  ×  

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése ×    

3.2. XY rajz készítés tárgyról  ×   

40.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

41. Népi kézműves szakmai alapismeretek tantárgy  108 óra 

41.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi kézműves szakma szakirányait tanuló fiatalok tájékozottak legyenek 

azokkal a lehetőségekkel, melyek mentén igényes kézművessé válhatnak. „A népi 

kultúrában a közösség mindig ellenőrzése alatt tartja a tevékenységet a 

népművész csak a tradíció ízlésvilágának az ismert jelképrendszer 

felhasználásával, alkothat” – Tarján Gábor. A jelentős falusi alkotókat nem 

nevezték népművésznek, azzal becsülték meg munkájukat, hogy a legbecsesebb 

tárgyak készítésére a specialistákat kérték meg. A kézműves mesterek alkotó 

munkásságát odafigyelő társadalmi megbecsülés és elismerés övezi. Több 
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lehetőség segíti alkotó útjukat, hagyományápoló, szépet, teremtő 

műhelymunkájukat. 

41.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Magyar irodalom 

Ének-zene 

Művészettörténeti ismeretek 

41.3. Témakörök  

41.3.1. Mesterségbemutató, vásár 36 óra 

Kiemelkedő bemutatkozási lehetőségek: 

Mesterségek Ünnepe (Budapest) - a magyarországi kézművesek legnagyobb 

országos rendezvénye 

Országos Táncház-találkozó és Kirakodóvásár (Budapest) - A NESZ és a Táncház 

Egyesület közös szervezése 

Pünkösdi Sokadalom (Szentendre) - A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

és a NESZ közös szervezése 

Élő Népművészet - A Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Hagyományok Háza 

és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége pályázat és kiállítása 

Országos Népi Mesterségek Művészete - a Hagyományok Háza és a Kecskeméti 

Népi Iparművészeti Gyűjtemény rendezi meg a pályázatot 

Országos Textiles Konferencia (Békéscsaba) 

Hevesi Országos Szőttes pályázat (Heves) 

Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat (Debrecen) 

AMKA (Magyar Kézművességért Alapítvány) kiállítása, pályázatai 

Karácsonyi népművészeti vásár (Budapest, Vörösmarty tér) 

Tavaszi Népművészeti vásár (Budapest, Vörösmarty tér) 

Népművészeti alkotóházak 

Néprajzi műhelyek 

Népművészeti műhelyek 

Műhelygalériák 

Tájházak 

41.3.2. Szakmai előmenetel 24 óra 

Megismerkedik, hogy a szakmai életút során, milyen elismerési lehetőségek 

adódnak, mit érhet el tehetséggel, szorgalommal. 

Elismerések, kitüntetések: 

Népi Iparművész cím (folyamatos zsűriztetés esetén az alkotó kérheti) 

Népművészet Ifjú Mestere (pályázható 35 éves korig) 

Népművészet Mestere (Életpályát felölelő adható szakmai díj) 
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Király Zsiga díj (kiváló teljesítményt elismerő szakmai díj) 

 

41.3.3. Zsűriztetés 24 óra 

A szakmai fejlődés és az alkotó munka kiteljesedése, amikor a kézműves eljut a 

tervezésig, saját tervei alapján készíti alkotásait. A mintadarabokat lehetősége 

van a népi iparművészeti zsűri előtt lektoráltatni, értékeltetni. 

Az értékelés után zsűri számot kap, mely lehet HA- HB, MA - MB minősítésű. 3 

év folyamatos zsűriztetés és megfelelő mennyiségű zsűri szám esetében az 

alkotó, kérheti a Népi Iparművész címet. 

41.3.4. Szakmai fórumok 24 óra 

Megismeri azokat a szakmai fórumokat, melyek segítenek a szakma 

fennmaradásában, gyakorlásában, valamint megtanulja, hogyan kell 

pályázatokon részt venni, pályázatot írni. 

Hagyományok Háza 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége 

Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara 

Pályázatok, Konferenciák 

41.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Könyvtár 

Múzeumok néprajzi gyűjteményei 

Tájházak, helytörténeti gyűjtemények 

Zsűri terem 

Vásárok 

Kiállítások 

Műhely galériák 

Nyitott műhelyek 

41.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

41.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. elbeszélés x    

1.3. kiselőadás x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita   x  

1.6 projekt   x  
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1.7. házi feladat x    

41.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Tesztfeladat megoldása   x  

2.4. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x   

2.5. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x  

2.6. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x   

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x    

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  x   

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
 x   

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
 x   

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   
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41.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

42. Népi kézműves vállalkozásismeret, marketing tantárgy 140 óra 

42.1. A tantárgy tanításának célja 

Felkészíteni a tanulókat az önálló vállalkozói tevékenységre, a megfelelő 

vállalkozói forma kiválasztására, üzleti terv, marketing stratégia készítésére, a 

vállalkozás, a műhely biztonságos működtetésére. 

42.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

42.3. Témakörök  

42.3.1. Népi kézműves marketing alapjai  72 óra 

Marketing szerepe és fejlődése, a marketing gondolkodáskialakítása. 

Piac jellemzői, célpiac meghatározása, célpiachoz igazodó marketingmix 

kidolgozása. 

Fogyasztói magatartás, vásárlói döntést meghatározó tényezők. 

Termékpolitika, termékfejlesztés, termékválaszték, termékek márkázása, 

termékek csomagolása. 

Árpolitika céljai, árakat meghatározó tényezők, árképzés folyamata, 

árkialakítás módszerei, árképzés speciális formái, behatoló ár, bevezető ár, 

lélektani ár. 

Értékesítés politika, értékesítési csatornák, közvetítők funkciói. 

Kommunikációs politika, reklám, értékesítés ösztönzés, személyes eladás, 

propaganda, kiállítások, vásárok, ajándéktárgyak, eladáshelyi reklám, 

termékkatalógus. 

Arculat - logo, cégér, csomagolás, honlap készítése, névjegy, üzlet, nyitott 

műhely, műhelygaléria kialakítása. 

A szekunder és primer piackutatás összehasonlítása, szóbeli és az írásbeli 

megkérdezés jellemzői, a kérdőív szerkesztés szabályai, kérdőívek 

feldolgozásának módja, kérdőívek értékelése. 

Stratégia típusok, vállalkozás környezetének elemei, versenykörnyezet elemei. 

42.3.2. Népi kézműves vállalkozási alapismeretek 68 óra 

Vállalkozások lehetséges jogi formáinak megismerése különösen a 

kisvállalkozásokra jellemző KFT és BT előnyei és hátrányai. 



 

 1385 

A vállalkozások létrehozásának, és megszűnésének gazdasági, jogi szabályai, 

felmerülő költségei. 

Az egyéni vállalkozás alapításának, működésének feltételei. Egyéni vállalkozót 

terhelő adók. 

Üzlet és műhely, nyitásával, járó jogi és adminisztratív teendők, engedélyek 

beszerzése. 

Alapvető számviteli ismeretek, mérleg és eredmény-kimutatás fogalma, célja. 

Bevételek meghatározása, amortizáció jelentése, számítása. 

A mérleg tételek és eredmény-kimutatás kategóriáinak meghatározása. 

Pénzügyi ismeretek, hitel, kamat, finanszírozás módjai. 

Hitelezési eljárás megismerése, hitellel járó költségek és kockázatok. 

Adózási alapismeretek, a vállalkozásokat terhelő adók és járulékok. 

Alkalmazottal kapcsolatos bejelentési és járulékfizetési kötelezettség. 

Az üzleti terv fejezeteinek megismerése, induló vállalkozáshoz üzleti terv 

készítése. 

Költségszámítás, önköltségszámítás, árképzés. 

Általános forgalmi adó mértéke, számítása. 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek, a gyártó, a kereskedő felelőssége, a 

termékekre vonatkozó szavatossági jog jelentése. 

Ellenőrző hatóságok szerepe: 

Országos Munkavédelmi Felügyelőség, 

Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzési területei. 

42.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, műhelygalériák. 

42.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

42.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás   x  

1.4. megbeszélés   x  

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek 

1.7. házi feladat ×   
írásbeli feladat, házi 

dolgozat 

42.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK  

6. pont lebontása, 

pontosítása) E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  ×  

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. 
Képes illusztrációk 

mesterségbemutatókról 
 x x  

3.2. 
Képes illusztrációk logókról, mesterek 

promociós anyagairól, honlapok 
 x x  

42.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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tantárgyai, témakörei 
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A 10692-12 azonosító számú, Szőnyegszövés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök 

oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10692-12 Szőnyegszövés 

Szőnyegszövő szakmai ismeretek 

Szőnyeg 

szövő 

szakmai néprajz 

Szőnyegek szövése 

gyakorlat 

Szőnyegszövő  

szakmai rajz  

gyakorlat 
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FELADATOK 

Folyamatosan bővíti szakmai, néprajzi ismereteit x x x x x x x x x x x x x x x x x 

A textil kultúra néprajzi és szakmai hagyományainak 

figyelembevételével a szőnyegszövés elméleti anyaga 

birtokában, dolgozik  

       x x x x x x  x x x 

Megtervezi a munkafolyamatokat   x x       x x      

Berendezi a műhelyét  x x x x x x   x x x x     

Beszerzi az eszközöket, kéziszerszámokat, alapanyagokat   x x x x x x           

Forrásanyagot gyűjt, mintagyűjteményt készít x      x x x     x x x x 
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Megtervezi/tervezteti a szőnyeget, értelmezi a tervet, 

látványtervet,szakrajzot készít, megtervezi a szövéstechnikát 
x x   x x        x x x x 

Kiválasztja, kiszámolja szükséges láncfonal mennyiséget,        x           

Szövő kereten-, állványon elkészíti a felvetést  x  x x x    x    x    

A szövőszékhez, felveti/felvetteti a láncot  x  x x x    x    x    

A szövőszéken befűzi a nyüstökbe és a bordába a láncfonalat  x x  x x x    x        

Kiválasztja és előkészíti a vetülékfonalat x x x  x x     x x  x x x x 

Az állványt / szövőszéket szövésindításhoz működőképessé 

teszi 
         x        

Próbaszövést végez           x x     x 

Törekszik minőségi munkavégzésre       x x x x x x x x x x x 

Megszövi a munkadarabot          x x x    x  

Festékeseket, szőnyegeket, csergéket, pokrócféléket, 

tarisznyákat és egyéb gyapjúból, kenderből, rongyból készült 

textíliákat sző 

         x x x x     

Adjusztálja a nyersterméket             x     

Csomagolja, értékesíti a készterméket             x     

Dokumentál             x    x 

Betartja a munkavédelmi előírásokat           x x x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Szőnyegek és a szövés kultúrtörténetének, szakmai és néprajzi 

hagyományainak tudatos használata (egyetemes és magyar) 
x       x x         

Szőnyegkészítés műveleti, kivitelezési sorrendjének ismerete 

és betartása 
         x x x x x x x x 

Fonás eszközeinek, fejlődéstörténete   x               

Felvetés eszközeinek, fejlődéstörténete x  x       x        

Szövés eszközeinek, fejlődéstörténete x x  x       x x      

Szövés alapanyaga, a természetes alapanyagok tudatos 

használata 
     x x x x         

Festékes szőnyegek minta-, szín- és kompozíciós 

variácói,alkalmazásuk 
x    x  x x x  x x  x x x  

Festékes szőnyeg szövéstechnikainak, technológiai használata        x x  x x   x x  
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Kárpát-medence, a gyimesi-, moldvai csángók, és bukovinai 

székelyek gyapjúszövő kultúrája 
x    x  x x x  x x   x x  

Kárpát-medencében, valamint a gyimesi-,moldvai csángóknál 

és a Bukovinában használt szövéstechnikák 
x    x  x x x  x x   x x  

Tervek és műhelyrajzok megértése és értelmezése        x       x x x x 

Szőnyegszövés technikáinak alkalmazása           x x   x x  

Szőnyegeken alkalmazható mintakincsek felhasználása x      x x x  x x   x x x 

Szőnyegek szövéstechnológiái,alkalmazásuk x       x x  x x  x x x  

Végső adjusztálás módjai alkalmazásuk             x     

Csomagolás, a terméken elhelyezendő információ ismerete, 

használta 
            x     

Szövő szakma jeles képviselőinek munkásságának  x      x x x         

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Eszközök karbantartása, balesetvédelem x x x x x x x x  x x x x x x x  

Szövő eszközök működtetése          x x x x x    

Alapanyagok felismerése, értelemszerű használata      x    x x x x  x   

Technikák felismerése, alkalmazása        x x x x x x  x   

Tervek értelmezése, utasítások megértése, pontos követése 
             x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Elhivatottság, elkötelezettség x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Monotónia tűrés        x   x x x x  x  

Szorgalom, igyekezet        x  x x   x    

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Motiválhatóság        x  x x x x x    

Visszacsatolási készség x x x x x x x x  x x x x x x x x 

Irányíthatóság          x x x x  x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyükön való alkalmazása x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Kontroll (ellenőrző képesség)         x x x x x  x x x 

Módszeres munkavégzés        x x x x x x x x x x 
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43. Szőnyegszövő szakmai ismeretek tantárgy 280 óra 

43.1. A tantárgy tanításának célja 

A szövöttanyagok készítése fejlődéstörténetének megismertetése, a fonás, felvetés, 

szövés munkaműveleteinek és eszközeiknek története. 

A tantárgy célja, hogy a tanulók koronként egymáshoz viszonyítva ismerjék meg 

a szövőszakma jelentős területeinek a fejlődését a történelmi idők során. Mely 

alapanyagból, milyen eszközzel fontak, ehhez a fonalhoz/cérnához, mely felvetési 

és szövési mód-, szövő szerkezet tartozott adott korban, adott földrajzi területen, 

milyen terméket szőttek, mivel színezték hogyan díszítették, mire használták. 

Ismeretek elsajátítása a kilim szőnyegek szövéséről, kiemelten a magyar 

nyelvterület szőnyegei, az erdélyi festékesek, csángó szőnyegek valamint a nomád 

szőnyegek.  

43.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelemi-, földrajzi-, néprajzi-, művészettörténeti-, biológiai-, kémia-, fizikai 

ismeretek 

43.3. Témakörök  

43.3.1. Textiltörténet 46 óra 

A legfőbb jelezők, összefüggések felismertetése, térben és időben.  A 

szőnyegszövés elterjedésének földrajzi és történeti, időbeni megjelenése.  A 

szövőszakma jelentős területeinek a fejlődése a történelmi idők során. Mely 

alapanyagból, milyen eszközzel fontak, ehhez a fonalhoz/cérnához, mely 

felvetési és szövési mód-, szövő szerkezet tartozott adott korban, adott földrajzi 

területen, milyen terméket szőttek, mivel színezték hogyan díszítették, mire 

használták. 

Ismeretek elsajátítása a kilim szőnyegek szövéséről, kiemelten a magyar 

nyelvterület szőnyegei, az erdélyi festékesek, csángó szőnyegek valamint a 

nomád szőnyegek. A szőnyegek típusai, mintázata, színei, szövéstechnikái, 

jellemző használata. Hasonlóságok és különbözőségek. 

43.3.2. Szövőeszközök típusa 34 óra 

A szövéshez szükséges munkaműveleteknek és szerszámainak rendszerbe 

foglalt bemutatása, felsorolása, csoportosítása.  

43.3.3. A fonás története, fonószerkezetek 36 óra 

A növényi és az állati eredetű textil alapanyagok fonása és az azokhoz szükséges 

szerkezetek. A fonalak készítésének módjai és lehetőségei, az őskortól kezdve, a 

mai manufaktúrákig. A törő, tiloló, bontó, fésülő-kártoló eszközök és gépek, az 

orsó, guzsaly, rokkák, kézi vezérlésű fonógépek, kisipari fonógépek, melyekkel 

a ma használatos szövőfonalak készülnek. 
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43.3.4. A felvetés története, felvetőszerkezetek 36 óra 

A különböző alapanyagú fonalak és cérnák felvetéshez való előkészítése, 

(motollálás, csévélés, cérnázás). A különböző felvető szerkezetek és működésük, 

alkalmazásuk lehetőségei. A legkülönbözőbb szövő szerkezetekre való 

felvetések, az őskortól kezdve, a mai manufaktúrákig, a madzagszövőtől, és 

karmantyúbabától a kereteken át, a függőleges és vízszintes szövőszékekig. 

43.3.5. A szövés története, szövőszerkezetek 58 óra 

Az őskortól kezdve a ma is használatos szövő szerkezetekig a szőnyegszövésre 

alkalmas szerkezetek fejlődéstörténete, működése és alkalmazhatósága. 

43.3.6. A textilipar nyersanyagai 48 óra 

A szőnyegszövés alapanyagainak és segédanyagainak rendszerezése, táblázat. A 

szövéshez használható  természetes alapanyagok útja a szövésig, kiemelten a 

növényi eredetű, és állati eredetű  szálas anyagok. A szálas anyagok fizikai 

és kémiai tulajdonságai, felhasználásának lehetőségei. A fonalak finomsági 

számozása. Különböző fonal és  cérna minőségek. Sodratok. Cérnázás, cérna 

típusok. A szőnyegek funkcióhoz illő alapanyagai.  

43.3.7. Fonalfestés  22 óra 

A fonalak és cérnák színezésének története, lehetőségei. 

Természetes és mesterséges színezékek. 

A fonalfestés módja, festőnövényekkel. 

A festéshez használatos vegyszerek és azok munka és balesetvédelme. 

43.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, tanműhely 

43.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

- Mintagyűjtemény készítése,  

- Régi erdélyi szőnyegek tanulmányozása (alapanyag, szövéstechnika, 

szín, kompozíció, lánc és vetülék minőség, egy cm-re eső szálak 

száma) 

- Régi szőnyegek/ szőnyeg részletek, lehető leghitelesebb lemásolása 

- Festőnövények gyűjtése, és felhasználása 

- Mintadarabok készítése különféle szövő eszközökön. 

43.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
sor-

szám 

Alkalmazott oktatási 

módszer 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 

egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

Makettek: 1.2. kiselőadás  x x 
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1.3. megbeszélés x x x fonó szerkezetek,felvető szerkezetek, 

szövő szerkezetek 1.4. szemléltetés   x 

1.5. műhelylátogatás   x  

1.6. képek, filmek vetítése   x Számítógép, projektor 

43.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
sor-

szám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 

egyéni csoport osztály 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x 

 

1.2. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x 

 

1.3. 
Információ feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x x 

 

2. 

Ismeret-alkalmazási 

gyakorló tevékenységek, 

feladatok 

   

 

2.1. Leírás készítése x    

2.2. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x   

 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x   

 

3. Képi információk körében     

3.1. 
szerkezetek működését 

ábrázoló rajzok értelmezése 
x x  

 

4. 
Komplex információk 

körében 
   

 

4.1. 
Esetleírás készítése 

műhelylátogatásról 
x   

 

4.2. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban, 

felkészülés után 

x x  

 

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló x x   

5. 
Csoportos munkaformák 

körében 
   

 

5.1. 
Információk rendszerezése 

mozaik feladattal 
 x  

 

5.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 x  

 

6. 
Gyakorlati munkavégzés 

körében 
   

 

6.1. 
Munka megfigyelés adott 

szempontok alapján 
x  x 
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7. Üzemeltetési 

tevékenységek körében 
   

 

7.1. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
x x x 

 

8. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
   

 

8.1. 
Technológiai próbák 

végzése 
x x  

 

8.2. Anyagminták azonosítása x x x Mintagyűjtemény 

8.3. Tárgyminták azonosítása x x x Mintagyűjtemény 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

10. Szőnyegszövő szakmai néprajz tantárgy                                                      126 óra 

10.1.A tantárgy tanításának célja 

A néprajz tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok átfogó 

képet kapjanak az egyetemes és a magyar szakmai néprajz legfontosabb 

korszakairól, a legfontosabb néprajzi tájegységek gyapjúszövő kultúrájáról, a 

legnevesebb műhelyekről, és alkotókról. A szakképzés jellegéből adódóan kiemelt 

cél az egyes népművészeti, népi iparművészeti stílusok, műhelyek, korszakok, 

bemutatása.  

10.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi-, földrajzi ismeretek, művészettörténet. 

10.3. Témakörök  

10.3.1. Tájegységek gyapjúszövés kultúrája, szőnyegei 63 óra 

A szőnyegek szövésének jelentős területei, jellemző szőnyegei, gyapjú szőttesei 

A magyar nyelvterület gyapjúszövő kultúrája 

Erdély szőnyegei,  

Székelyföld festékesei 

Csángó szőnyegek és szőttesek 

Bukovinai festékesek 

Délvidék szőnyegei  

10.3.2. Korok és szőnyegek 63 óra 

Régi korok szőnyegei 

Csomózott és kilim szőnyegek 
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Gyapjú szőnyegek, szőttesek, festékesek 

Csergék 

Kender szőnyegek 

Rongy-szőnyegek 

XIX. század vége – XX. század első fele szőnyegei, szövő műhelyei  Erdélyben 

Háziipari mozgalom 

Torontáli szőnyegek,  

Háziipari szövetkezetek szőnyegei,  

Huszka József gyűjteménye, (1909.) Visky Károly rajzai a festékes szőnyegekről 

XX. század 2. felének festékesei Erdélyben 

Kortárs népművészet 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, tanműhely, múzeumok 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
sor-

szám 

Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 

egyéni csoport osztály 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 
   

 

1.1. Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x 

 

1.2. Információ feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x 

 

2. Ismeret-alkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
   

 

2.1. Leírás készítése x    

2.2. Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x   

 

2.3. Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x   

 

3. Képi információk körében     

3.1. Ábrázoló rajzok értelmezése x x   

4.  
Komplex információk 

körében 
   

 

4.1. 
Esetleírás készítése 

műhelylátogatásról 
x   

 

4.42. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban, felkészülés után 
x x  
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5. 
Csoportos munkaformák 

körében 
   

 

5.1. 
Információk rendszerezése 

mozaik feladattal 
 x  

 

5.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 x  

 

6. 
Gyakorlati munkavégzés 

körében 
   

 

7. 
Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
   

 

8. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
   

 

8.1. Technológiai próbák végzése x x   

8.2. Anyagminták azonosítása x x x Mintagyűjtemény 

8.3. Tárgyminták azonosítása x x x Mintagyűjtemény 

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
sor-

szám 

Alkalmazott oktatási 

módszer 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 

egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

Mintagyűjtemények 1.2. kiselőadás  x x 

1.3. megbeszélés x x x 

1.4. szemléltetés   x 

1.5. műhelylátogatás   x  

1.16. képek, filmek vetítése   x Számítógép, projektor 

10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

11. Szőnyegek szövése gyakorlat tantárgy                                                        1520 óra 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

A szőnyegszövés technikáinak és munkamódszereinek elsajátítása, begyakorlása, 

vizsgadarabok megszövése. 

Szövő szerkezetek működtetése, karbantartása  

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

11.3. Témakörök  

11.3.1. Felvetés 180 óra 

Az elméletben tanultak alkalmazása, a gyakorlatban.  
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A megtervezettek szerint, a kiválasztott szövő szerkezetre való felvetés.   

Keretek, állványok felvetése.  

Szövőszékekre, a láncfonalak előkészítése, szövőszék lánchengerének 

elkészítése, nyüstbe, bordába fűzés, előszövés készítése 

11.3.2. Egyszerű csíkritmusok szövése 764 óra 

A szövés munkaműveleteinek elsajátítása, egyszerű mintázat segítségével.  

A szőnyegek párhuzamosságának, szélek épségének és szépségének 

begyakorlása. 

11.3.3. Székely festékesek, kilimek szövéstechnikái 432 óra 

A tanult szövéstechnikák, szövésmódok gyakorlatban való alkalmazása.  

Falvédők, ágytakarók, szőnyegek szövése 

11.3.4. Befejező műveletek 144 óra 

A szövőkeretekről, szövőszékekről lekerülő félkész/nyers-áru piacképessé 

tétele. A két darabban szövött szőnyegek összevarrása. 

 Szálvégek eldolgozása, vasalás, gőzölés.  

Mérés után címkézés, használati utasítás (textil kresz csatolása), csomagolás, 

adminisztráció, értékesítésig raktározás. 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 
sor-

szám 

Alkalmazott oktatási 

módszer 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 

egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  

Az SZVK-ban megadott 

eszközjegyzék 

1.2. megbeszélés x x x 

1.3. szemléltetés   x 

1.4. műhelylátogatás   x 

1.5. képek, filmek vetítése   x 

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
sor-

szám 

Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 

 

Az SZVK-ban megadott 

teljes eszközjegyzék 

egyéni csoport osztály 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x 

 

1.2. Információ feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x 

 

2. Ismeret-alkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
   

 

2.1. Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x   

 

2.2. Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x    

3. Képi információk körében     

3.1. szerkezetek működését ábrázoló 

rajzok értelmezése 
x x   

4.  Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése 

műhelylátogatásról 
x    

4.2. Esemény helyszíni értékelése szóban, 

felkészülés után 
x x   

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Munka megfigyelés adott 

szempontok alapján 
x  x  

7. Üzemeltetési tevékenységek körében 
    

7.1. Feladattal vezetett szerkezetelemzés x x x  

8. Vizsgálati tevékenységek körében     

8.1. Technológiai próbák végzése x x   

11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

12.  Szőnyegszövő szakmai rajz gyakorlat tantárgy 280 óra 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

Az elsajátított szakrajzi ismeretek alkalmazása. A szőnyegek kivitelezhetőségének, 

használhatóságának, valamint néprajzi és esztétikai megfelelésének megtervezése. 

A tervek kivitelezésének módjai és lehetőségeinek elsajátítása. A festékesek 

kompozíciós szabályainak és alap motívumainak alkalmazása. Vázlatok készítése, 

részletrajzok, technikai tervek  rajzai,  leírásai. Megtervezi a szőnyegen 

alkalmazható szövéstechnikákat, lánc és vetülékfonalak minőségét, színét, 

sűrűségét, mennyiségét. Kötéstervet készít, színtervet készít, látványtervet készít. 
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Elkészíti a műhelyrajzot és leírást. Mintagyűjtemény készítése. Rajzok segítségével 

a festékes szőnyegek arányrendszerének elsajátítása. Szín tanulmányok. 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Rajzi-, néprajzi ismeretek 

12.3. Témakörök 

12.3.1. Kötéstan 36 óra 

A szövetek kötésének alap ismeretei, a lánc és vetülékfonalak 

kereszteződésének lehetőségei. 

Alapfogalmak: kötésrajz részei, lánc kötéspont, vetülék kötéspont ábrázolása, 

mintaelem, raport. 

Alapkötések és az abból levezetett kötések. 

Gyapjú szőttesek kötésének lehetőségei.  

Csergék, táblás szőttesek. 

12.3.2. Csíkritmusok, folyamatos és zárt kompozíciók 36 óra 

A gyapjú szőttesek egyik fontos mintázási lehetősége, a csíkritmus, és a 

különböző méretű rácsos (kockás) szőttesek. 

A festékesek, és más kilim szőnyegek forma és szín kompozíciói.  

12.3.3. Festékes szőnyegek kompozíció, motívumai 72 óra 

A szőnyegszövő szakma legfontosabb tananyaga a erdélyi festékes szőnyegek 

tanulmányozása.  

A festékes szőnyegek típusai, szövés technikái, színei, színkompozíciói, 

szövetszerkezete, lánc és vetülék fonalai, szövet sűrűsége, minősége, a 

festékesek különböző mintái, motívumai, és azok alkalmazása, szövés technikái 

12.3.4. Mintagyűjtemény, tervdokumentáció készítése, archiválás 136 óra 

A festékes szőnyegek mintáinak, arányrendszerének elsajátítása, a minták és 

szőnyegek rajzolása segítségével. 

Régi, és mai alkotók szőnyegeinek, azok mintáinak és szövéstechnikáinak 

lerajzolása.  

Fotó dokumentáció. 

Az elkészült szőnyegek terveinek és fonalmintáinak, fotó dokumentumainak 

valamint az anyagbeszerzés lehetőségeinek összegyűjtése, a későbbi 

kivitelezhetőség igényével. Archiválás, raktározás. 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, tanműhely. 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
sor-

szám 

Alkalmazott oktatási 

módszer 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 

egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat 
  x 

 

Mintagyűjtemény 
1.2. megbeszélés x x x 

1.3. szemléltetés   x 

1.4. műhelylátogatás   x  

1.5. képek, filmek vetítése   x  

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
sor-

szám 

Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések 

egyéni csoport osztály 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.2. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x 

 

1.3. Információ feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x 

 

2. Ismeret alkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
   

 

2.1. Leírás készítése x    

2.2. Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x   

 

2.3. Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x   

 

3. Képi információk körében     

3.1. vázlat rajzok, látványrajzok 

értelmezése 
x x  

 

Mintagyűjtemény, 

 rajz asztal 3.2. műhelyrajz készítése  leírásból x x  

3.3. rajz készítése tárgyról x   

3.4. rajz kiegészítés x   

4.  Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése 

műhelylátogatásról 
x   

 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. Információk rendszerezése mozaik 

feladattal 
 x  

 

5.2. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  

 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Munka megfigyelés adott 

szempontok alapján 
x  x 

 

12.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat  

Négyévfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 70 óra 

2/10. évfolyamot követően 105 óra 

3/11. évfolyamot követően 105 óra 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 

amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 

részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

Szakmai 

követelménymodulok 

Tantárgyak/Témakörök 

10681 – 12 

Népi kézműves vállalkozás 

működtetése 

Rajz gyakorlat 

Színtan 

Ornamentika 

Szakrajzi alapismeretek 

Térábrázolás 

10692-12 

Szőnyegszövés 

Szőnyegek szövése gyakorlat 

Felvetés  

Egyszerű csíkritmusok szövése 

Székely festékesek, kilimek 

szövéstechnikái  

Befejező műveletek 

Szőnyegszövő szakmai rajz 

gyakorlatok 

Kötéstan 

Csíkritmusok, folyamatos és zárt 

kompozíciók 

Festékes szőnyegek kompozíciói, 

motívumai 

Mintagyűjtemény, tervdokumentáció 

készítése, archiválás 

 

10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése szakmai követelménymodul  

Rajz gyakorlat tantárgy 

Témakörök  
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Színtan  

A látás idegrendszere, a fény érzékelése 

A színkör alkotó elemeinek megismerése, a fő és mellék színek kikeverése, 

festékek ecsetek használata. 

Festékhordozók fajtái, tulajdonságai 

Természetes és mesterséges festékek, festő növények földfestékek, kőzetek régi 

festék alapanyagok 

Hideg meleg színek jellemzése fokozatainak keveréssel való alkalmazása. 

Komplementer színek jellemzése és azok alkalmazása párosítása 

Színharmóniák jellemzése szerkesztése 

Színek szimbolikája a népművészeten belül 

Szín kontraszt 

 

Ornamentika 

Ősi jelek jelképek 

Geometrikus ornamentikák   

Növényi ornamensek 

Állati ornamensek 

Szkíta nővényi állati motívumok ornamensek 

Honfoglalás kori Hun magyar motívumok ornamensek 

Román kori motívumok ornamensek 

Görög kori motívumok ornamensek 

Gótikus motívumok ornamensek 

Reneszánsz motívumok ornamensek 

Barokk motívumok ornamensek 

Klasszicista motívumok ornamensek 

 

Szakrajzi alapismeretek 

Szakrajz fajtái 

Rajz-eszközök használatuk és karbantartásuk 

A rajzlapok méretei keretei feliratmezők 

Szabványos vonalfajták és alkalmazásuk 

Szabványos betűk írása, a rajzok feliratai 

Síkmértani szerkesztések 

Méretarányok méretmegadás elemei alkalmazása 

Axonometrikus ábrázolás   

Metszetek ábrázolása anyagjelölések 

Kötési csomópontok ábrázolása  

Egyszerű tárgyak szerkezeti ábrázolása A témakör részletes kifejtése 

 

Térábrázolás  

Perspektivikus térábrázolás törvényei  
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Látványrajz értelmezése arány, forma alak szempontok alapján 

Szögletes testek ábrázolása térben 

Íves hengeres testek ábrázolása térben 

Sík és térgörbe testek ábrázolása 

Szabadkézi rajzolás  

Festési technikák alkalmazása 

Kollázs-montázs technikák alkalmazása a térábrázolásban 

Vizuális jelrendszerek pont, vonal, folt faktúra 

Tónusos térábrázolás 

Fény-árnyékhatás 

Szín és fény viszonyok 

 

10692-12  Szőnyegszövés szakmai követelménymodul 

Szőnyegek szövése gyakorlat tantárgy  

Témakörök  

Felvetés 

Az elméletben tanultak alkalmazása, a gyakorlatban.  

A megtervezettek szerint, a kiválasztott szövő szerkezetre való felvetés.  

Keretek, állványok felvetése.  

Szövőszékekre, a láncfonalak előkészítése, szövőszék lánchengerének 

elkészítése, nyüstbe, bordába fűzés, előszövés készítése. 

 

Egyszerű csíkritmusok szövése 

A szövés munkaműveleteinek elsajátítása, egyszerű mintázat segítségével.  

A szőnyegek párhuzamosságának, szélek épségének és szépségének 

begyakorlása. 

 

Székely festékesek, kilimek szövéstechnikái  

A tanult szövéstechnikák, szövésmódok gyakorlatban való alkalmazása.  

Falvédők, ágytakarók, szőnyegek szövése. 

 

Befejező műveletek 

A szövőkeretekről, szövőszékekről lekerülő félkész/nyers-áru piacképessé 

tétele.  

A két darabban szövött szőnyegek összevarrása. 

Szálvégek eldolgozása, vasalás, gőzölés.  

Mérés után címkézés, használati utasítás (textil kresz csatolása), csomagolás, 

adminisztráció, értékesítésig raktározás. 
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Szőnyegszövő szakmai rajz gyakorlat tantárgy 

Témakörök  

Kötéstan 

A szövetek kötésének alap ismeretei, a lánc és vetülékfonalak kereszteződésének 

lehetőségei. 

Alapfogalmak: kötésrajz részei, lánc kötéspont, vetülék kötéspont ábrázolása, 

mintaelem, raport. 

Alapkötések és az abból levezetett kötések. 

Gyapjú szőttesek kötésének lehetőségei.  

Csergék, táblás szőttesek. 

 

Csíkritmusok, folyamatos és zárt kompozíciók 

A gyapjú szőttesek egyik fontos mintázási lehetősége, a csíkritmus, és a 

különböző méretű rácsos (kockás) szőttesek. 

A festékesek, és más kilim szőnyegek forma és szín kompozíciói.  

 

Festékes szőnyegek kompozíció, motívumai 

A szőnyegszövő szakma legfontosabb tananyaga a erdélyi festékes szőnyegek 

tanulmányozása.  

A festékes szőnyegek típusai, szövés technikái, színei, színkompozíciói, 

szövetszerkezete, lánc és vetülék fonalai, szövet sűrűsége, minősége, a 

festékesek különböző mintái, motívumai, és azok alkalmazása, szövés technikái 

 

Mintagyűjtemény, tervdokumentáció készítése, archiválás  

A festékes szőnyegek mintáinak, arányrendszerének elsajátítása, a minták és 

szőnyegek rajzolása segítségével. 

Régi, és mai alkotók szőnyegeinek, azok mintáinak és szövéstechnikáinak 

lerajzolása.  

Fotó dokumentáció. 

Az elkészült szőnyegek terveinek és fonalmintáinak, fotó dokumentumainak 

valamint az anyagbeszerzés lehetőségeinek összegyűjtése, a későbbi 

kivitelezhetőség igényével.  

Archiválás, raktározás. 
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13. 

 
SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ 

a 

21 542 02  

Textiltermék-összeállító 

részszakképesítés 

speciális szakiskolában történő oktatásához  

tanulásban akadályozottak (st) számára 

 

a 34 542 03 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító szakképesítés kerettanterve 

alapján 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakmai tantervi adaptáció     

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 21 542 02 Textiltermék-összeállító részszakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet,  

– a szakképesítések kerettanterveit tartalmazó NGM rendelet 

alapján készült.       

 

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

 

A részszakképesítés azonosító száma: 21 542 02 

 

A részszakképesítés megnevezése: Textiltermék-összeállító 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 10. Könnyűipar 
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Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVII. Könnyűipar 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget 

 

Bemeneti kompetenciák: - 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények:- 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 

megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Részszakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek 

további részletei az alábbiak: nincs 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

nincs 
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XXIV. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 

Módszertani ajánlás a tanulásban akadályozott tanulók szakmai képzéséhez 

 

A módszertani ajánlás alkalmazható szegregált (speciális szakiskolai) vagy integrált 

(többségi szakképző intézményben vagy csoportban) szervezeti formában, valamint 

speciális elemeinek átvételével a felnőttképzés keretében is. 

 

A tanulási akadályozottság jellemzői 

 

A tanulási akadályozottság a tanulás minden területére kiterjed, hosszan tartó, 

végigkíséri a gyermeket egész iskolai pályafutása alatt. A tanulási képesség 

fejlődésében olyan átfogó zavar következik be, amely jelentősen akadályozza a 

gyermek tanulását. Gyógypedagógiai eszközökkel ezen az állapoton sokat lehet 

változtatni, és meg lehet előzni a tanulási akadályozottság további romlását. A 

tanulásban akadályozott gyermekek gyógypedagógiai segítségnyújtással a többségi 

iskolát is látogathatják. Ha azonban nem kapnak elég segítséget, akkor kudarc-

kudarcra halmozódik, egyre jobban elfordulnak az iskolától, tanulási kedvük 

(motivációjuk) és önértékelésük rohamosan csökken, és ezzel életesélyeik is romlanak. 

Megfelelő segítséggel azonban ez elkerülhető és hozzá lehet őket segíteni az örömmel 

és figyelemmel végzett eredményes tanuláshoz. A segítség a fiatal egyéni fejlesztését 

és a tanulási környezet számára megfelelővé alakítását egyaránt jelenti. 

Ha ennél pontosabban szeretnénk megfogalmazni a tanulási akadályozottságot, akkor 

az alábbi definícióhoz nyúlhatunk: 

„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az 

idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb 

funkcióképességei, illetve kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó 

tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.” (Mesterházi, 1998, 54.) 

Tehát az idegrendszeri károsodás mellett és helyett ebben a definícióban megjelenik a 

szociális környezet igen erős hatása, amely a későbbi tanulási sikerességet 

meghatározóan befolyásolhatja. 

A tanulási akadályozottság megállapítását a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői 

és Rehabilitációs Bizottság szakemberei végzik komplex vizsgálatok alapján. Szakértői 

véleményben rögzítik a fogyatékosság tényét, megjelölve egyúttal a fejlesztés irányait. 

A tanulási akadályozottság – ahogy már szó volt róla – elsősorban iskolai tanulási 

helyzetekben jelentkezik, összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult 

fejlődésével, melynek következményei sok esetben a középiskolás fiatal tanulási 

teljesítményében is megjelennek, ezért az oktatás során még ekkor is figyelemmel kell 

lenni rájuk. A problémák az érzékelés-észlelés (percepció), a kivitelezés-végrehajtás, a 

szocio-emocionális területeken, valamint a kommunikáció terén egyaránt 

jelentkezhetnek. 
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A társas kapcsolatokban, a szociális interakciókban jelentkező nehézségek a 

tanulásban akadályozott emberek esetében igen gyakoriak, még akkor is, ha az iskolát 

befejezve sikerül munkát találniuk, családot alapítaniuk. A szociális készségek 

fejlesztésének a hívei szerint a „mentális zavarok egy részét a szociális kompetencia 

hiánya okozza”. Ha ez így van, akkor jelentős eredményeket lehet elérni, ha 

figyelmünket a szociális készségek fejlesztésére fordítjuk, s energiát fektetünk bele 

mind a tanórákon, mind pedig azokon kívül. 

 

A szegregált és integrált szervezeti formák  

Szegregált intézményekben tanulnak olyan tanulásban akadályozott diákok, akik 

egyéni szükségleteik miatt nem képesek integrált oktatásban részt venni. Ezekben a 

gyógypedagógiai intézményekben megfelelő végzettségű szakemberek, 

gyógypedagógusok dolgoznak, valamint speciális tantervet alkalmaznak, mindezt 

kislétszámú osztályokban. 

Integráció esetében a tanulásban akadályozott fiatalok és a nem tanulásban 

akadályozott fiatalok együtt vesznek részt a tanítási folyamatban, a szabadidős 

tevékenységekben. A tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai 

nevelésének esetében az integráció feladata, hogy a számukra szükséges pedagógiai 

többletszolgáltatásokat az ép fejlődésű kortárscsoporton belül kapják meg. 

Az integráció feltételei a következők (ezek természetesen a szegregált intézményekben 

is jelen vannak). 

3. Objektív tényezők 

Az objektív tényezők közé tartoznak a tanulásban akadályozott gyermek iskolai 

boldogulását segítő tárgyi feltételek.  

 Az iskolának ki kell dolgoznia egy egységes, minden tanulóra kiterjedő, azonos 

tananyagot közvetítő tantervet, eltérés mindössze a tanulóktól elvárt, az egyéni 

képességekhez illeszkedő követelmények szintjén jelentkezhet. 

 A kisebb osztálylétszámú osztály kialakításakor figyelembe kell venni a fiatal 

tanulási akadályozottságát, így az osztályban 2 főnek számít, mert tanítása több 

figyelmet, megsegítést és speciális bánásmódot igényel.   

4. Szubjektív tényezők  

 A befogadó pedagógus szemlélete, módszerei, segítőkészsége, kreativitása, 

valamint a fogyatékosságról szóló ismeretei.  

 A szülők támogatása, hozzáállása és aktivitása.  

 A gyógypedagógus érzékenysége a probléma, illetve a gyermek iránt, 

felkészültsége, szakmai tudása, személyisége. A szakemberek közti 

kapcsolatrendszerben a leglényegesebb a pedagógus és a gyógypedagógus jó 

kapcsolata.  

 A társak és a környezet elfogadása. A sikeres integráció, beilleszkedés és 

elfogadás a személyiség szempontjából nézve kétirányú. Múlik azon is, hogy a 

környezet, az osztálytársak mennyire elfogadóak, mennyire hajlandóak a 

viselkedésükön változtatni ahhoz, hogy a fogyatékos gyermeket olyannak 
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fogadják el amilyen, és igyekezzenek egyenrangúként kezelni. De múlik a 

fogyatékos gyermek személyiségén is. Minél fiatalabb korban kerül sor az 

integrációra annál nagyobb eséllyel lesz sikeres. 

Az integráció formái lehetnek: 

 Lokális integráció: az integráció legegyszerűbb és viszonylag könnyen 

megvalósítható változata, amikor a sajátos nevelési igényű és a nem sajátos 

nevelési igényű tanulók között semmilyen kapcsolat nem áll fenn, mindössze 

az iskola épülete közös. A tanulásban akadályozott tanulók külön 

osztályokban, csoportokban tanulnak.  

 Szociális integráció: ebben a formában már tudatosan szervezett az 

együttnevelés, a tanulásban akadályozott fiatalok a foglalkozásokon, a 

tanórákon kívüli időben találkoznak a többségi iskolába járó kortársaikkal.  

 Funkcionális integráció: az integrációnak ezen formája is két szinten valósulhat 

meg. A sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési igényű tanulók 

csoportja egy épületben tanul, külön osztályban, azonban a két párhuzamos 

osztály órarendjét tudatosan úgy szervezik, hogy bizonyos óráik egybeessenek 

(pl. készségórák, bizonyos tanórák). Így a két csoport találkozása tervezett és 

rendszeres, az együtt eltöltött időnek van célja. A teljes integráció az integráció 

legmagasabb szintje, amikor együtt fejlesztik a gyermekeket, a tanulásban 

akadályozott gyermek a tanítási idő minden percét ép kortársaival tölti el.  

Az integrációnak számos előnye lehet a tanulásban akadályozott fiatalok esetében. 

Kutatások igazolták, hogy fejlesztő környezetet jelent számukra ez a kortárs közösség, 

amely jelentheti azt, hogy tanulnak a többiektől, ingergazdag környezetben vannak, 

több ismerethez hozzájuthatnak, de akár azt is, hogy gyorsabb fejlődés tapasztalható 

náluk. A tanulók személyiségfejlődésében is pozitív változásokat hozhat, például: nő 

az önbizalmuk. Hosszabb távon sikeresebb lehet a társadalmi beilleszkedése azoknak 

a tanulóknak, akik integrált környezetben vettek részt az oktatás-nevelés 

folyamatában. Emellett barátságok alakulhatnak ki, valamint megtanulhatják a 

segítségkérést, illetve annak elfogadását is a fiatalok. 

 

Módszertani javaslatok 

A tananyag feldolgozása során alapvető szempontok: 

 az ismeret sokoldalú szemléltetése, elméleti ismeretek gyakorlati megerősítése, 

 az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben történő közlése, 

 az ismeretek többszöri ismétlést, begyakorlást igénylő rögzítése, 

 az alapvető ismeretek folyamatos felidézése, 

 a hiányzó vagy nem megfelelő mélységű ismeretek időbeni pótlása, 

 az egyes tantárgyakban megjelenő azonos ismeretanyag összehangolása, 

 lényeges elemek, ok - okozati összefüggések kiemelése, megláttatása, rész - 

egész viszonyának bemutatása, 

 a tananyag feldolgozása során a vizsgakövetelményekben megfogalmazottakat 

hangsúlyosan kell kezelni. 
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A hatékony tantermi gyakorlat érdekében az alábbi tényezőket tekintjük lényegesnek: 

1. Kooperatív tanulás: a kortársakkal való közös munka és a kooperatív tanulás 

hatékonyan fejlesztik a tanulók értelmi és szociális-érzelmi képességeit. A kooperatív 

tanulás minden tanulónak hasznára válik: az a tanuló, aki magyaráz a másiknak, 

jobban és hosszabb időre megjegyzi az információt, az pedig, akinek magyaráznak, az 

ismeretszintjének megfelelőbb információkat kap, hiszen társa felfogási képessége alig 

magasabb, mint az övé. 

2. Együttműködésen alapuló problémamegoldás csökkentheti a zavaró magatartás 

mennyiségét és intenzitását a tanórák alatt. Fontos, hogy az osztály szabályait 

(házirendet) az egész osztály közreműködésével alakítsák ki, és hogy mindig jól 

látható helyen legyen elhelyezve az osztályteremben. 

3. A heterogén csoportalkotás hozzájárulhat a tanulásban akadályozott tanulók és 

többségi társaik között növekvő szakadék csökkentéséhez, valamint elősegítheti a 

diákok és a tanárok pozitív hozzáállását a sajátos nevelési igényű tanulókhoz. A 

tudásszint szerinti csoportosítás a tanulásban akadályozott tanulók 

marginalizációjához vezethet. 

4. A differenciálás létjogosultságát az indokolja, hogy a résztvevők alapvetően 

különböznek egymástól. Nem tarthatók azok a feltételezések, amelyek egy tényezőt 

tesznek felelőssé a gyerekek tanulási folyamatban való részvételének színvonaláért pl.: 

életkor, intelligencia, nyelvi fejlettség, apa foglalkozása stb. Helyette inkább több 

sajátosság együttes hatását kell feltételeznünk. Azt hogy melyek ezek, pontosan nem 

tudjuk. Mégis a következő sajátosságait érdemes a tanulóknak megismerni a 

differenciálás érdekében: továbbhaladáshoz szükséges előzetes, megalapozó tudás; 

aktivizálhatóság; önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség; együttműködési 

képesség színvonala; társas helyzet jellemzői. Mindezeket figyelembe kell vennünk 

annak eldöntésekor, hogy közös tanulási vagy differenciált tanulási feltételeket 

biztosítunk tanulóink számára. A differenciálás módozatai a következő lehetnek:  

 Differenciálás a segítségadásban: ha azonos tananyagot dolgozunk fel a 

tanulásban akadályozott fiatalok több segítséget igényelhetnek pl.: a feladat 

megismétlése a nekik megfelelő nyelvi szinten, a feladat kis lépésekre bontása, 

példa bemutatása, analógiák kihasználása, mintaadás stb. 

 Differenciálás a feladatok szintjén: adhatunk kevesebb feladatot a lassúbb 

munkatempójú fiatalok részére, vagy éppen többet a gyorsabbaknak. 

 Differenciálás a tevékenységek szintjén: használhatnak-e a gyerekek valamilyen 

eszközt vagy nem. Kötött vagy választható-e a tevékenység. A választási 

lehetőség biztosítása fokozhatja a gyerekek motivációját, felelősségérzetüket. 

 Differenciálás a szociális keretek szintjén: a gyerekek tanulhatnak egyedül, 

párban, kiscsoportban (azonos vagy megosztott feladatokon) vagy akár 

rugalmas tanuló csoportokban. 

 Differenciálás a tanulási stílus szerint: egyesek inkább vizuális típusúak, mások 

auditív vagy motoros beállítottságúak, de előfordulhat ezeknek a kombinációja 

is. Érdemes tájékozódni, hogy adott csoportban melyik dominál és annak 
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megfelelően alakítani az ismeretközvetítést.  

 Differenciálás a célok szintjén: mindezek függvényében irreális lehet azonos 

célok kitűzése.  

 Differenciálás az értékelésben: ha a fentieknek megfelelően szervezzük az 

oktatást, akkor a szokásos iskolai értékelési módok (osztályzás, egyszavas 

minősítés) nehézkessé, szinte lehetetlenné válnak. A legalkalmasabb forma a 

leíró, szöveges értékelés lehet, amelynek feltételei is vannak. Az értékelés a 

konkrét teljesítményre vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz. 

Tartalmában komplex, mind pozitív, mind negatív elemek megjelennek. A 

fejlődés előző fokához kell, hogy kapcsolódjék és a perspektíva következő fokát 

jelöli meg. Emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét javaslatokat fogalmaz 

meg, a címzettek számára differenciáltan és érthető módon. 

 

5. Hatékony tanítás a munka megtervezését és következetes ellenőrzését, a 

teljesítmény mérését, értékelését és a magas követelményeket jelenti. A tanulásban 

akadályozott tanulók tekintetében ez a módszer az egyéni fejlesztési terv segítségével 

valósítható meg. Ennek a pedagógiai tevékenységnek a támogatására hozták létre az 

„Elektronikus Egyéni Fejlesztési Tervet”, az EEFT nevű programot (www.eeft.hu). A 

kialakított struktúra, sok száz oldalas szakmai támogató szöveg, és a tanulók sikereire, 

erősségeire építő egyéni fejlesztést támogató cselekvési tervek hasznos eszközök 

lehetnek. 

6. Otthonos tanulókörzet rendszere: tanulók a tanítás ideje alatt egy kisszámú teremből 

álló tanulási környezetben maradnak, és mintegy csoportfeladatként csak néhány 

pedagógus biztosítja számukra az oktatást, majdnem minden tantárgy esetében. 

Különösen a tanulásban akadályozott tanulók számára fontos ez, hiszen erősíti 

bennük az érzést, hogy tartoznak valahová. Ez elősegíti az állandó környezet 

kialakítását, valamint a nem tudásszint szerint szervezett oktatás megvalósítását. 

Magyarországon is van erre kezdeményezés, például: Dobbantó program 

(www.fszk.hu) 

7. Alternatív tanulási stratégiák segíthetnek abban, hogy a diákok hogyan tanuljanak 

és hogyan oldjanak meg problémákat. Soha ne felejtsük le, hogy az ami a tanulásban 

akadályozott tanulók javára szolgál, az a többségi tanulók számára is hasznos. 

8. Az IKT-s eszközök használata jelentős szerepet kap a habilitációs, rehabilitációs és a 

tanórai célok megvalósításában és feladataiban. Az olyan oktatóprogramok, amelyek 

valamilyen információszerzési lehetőséget adnak – a multimédia segítségével –, 

nagyon alkalmasak arra, hogy a tanulásban akadályozott tanulók számára 

megkönnyítsék az adott tananyag megértését, elsajátítását. A látványos, változatos és 

érdekes oktatóprogramok segítenek a tervezésben, a rigid gondolkodás oldásában az 

olvasás megszerettetésében. A multimédiás elemek (hang, kép, animáció) képesek 

arra, hogy a fiatalok figyelmét hosszabb távon fenntartsák, az új ismeretanyagot 

megértsék, és az IKT-s eszközök segítségével az elsajátított tananyagról játékos 

formában győződjenek meg. 

http://www.fszk.hu/
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10. A befogadó értékelésnek jól körülhatárolható elemei vannak. (1) Azok a módszerek 

és stratégiák, amelyek segítségével világos képet kaphatunk az oktatás folyamatáról, a 

tanuló elért eredményeiről, és amelyek ugyanakkor arról is informálják a pedagógust, 

hogy a jövőben min kell változtatnia egyes tanulók vagy csoportok tanítása során. 

Ezek az elemek egyrészt segítik a reflektálást az adott időszak alatt elvégzett munkára, 

másrészt használható inputokat adnak a következő időszak tervezéséhez, a 

döntéshozatalhoz. (2) A befogadó értékelésben gyűjtött információ értéktöbbletet 

tartalmaz: nem egy adott pillanatról szóló „felvétel”, hanem figyelembe veszi az adott 

oktatási környezetet, beleértve az otthoni vagy egyéb környezeti tényezőket is, 

befolyásolja a gyerekek tanulását és magát a nevelési-oktatási folyamatot is. (3) Szerves 

része azoknak a tényezőknek az értékelése, amelyek hozzájárulnak a befogadás 

megteremtéséhez. (4) Jellemzője a tanuló, a tanárok, osztálytársak, szülők és mások 

bevonása az értékelésbe. (5) Tartalmaz olyan eljárásokat, amelyek más funkciókat is 

betölthetnek. Az iskoláknak aktívan kell támogatniuk az értékelés különféle 

megközelítéseinek kifejlesztését, amelyek egyben tükrözik a tanulók ugyancsak 

különféle tanulási módjait, és amelyek szintén különféle módon teszik lehetővé az 

értékeléshez szükséges tanulási tényanyag összegyűjtését. Ez persze azt feltételezi, 

hogy az iskolán belül a tanárok rugalmasan hozhatnak meg olyan döntéseket, mikor 

értékeljenek, mit értékeljenek és azt is, hogy a tanárok olyan módszerek 

alkalmazásához is hozzájutnak, amelyek egy adott tanuló által kedvelt értékelési 

eszközök. 

 

Befejezés  

A (speciális) szakiskolák feladata a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges 

ismeretek átadása, illetve az, hogy készítsenek fel az Országos Képzési Jegyzékben 

szereplő szakképesítések körében szakmai vizsgára. Emellett biztosítaniuk kell a 

tanulásban akadályozott diákok pályaválasztásának segítését, munkába állásának 

előkészítését, valamint olyan képességek, készségek fejlesztését is, amelyek a tanulók 

későbbi, önálló életvezetésével kapcsolatosak. 
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XXV. Speciális szakiskolai óraterv OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

 

A részszakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai: 

 

előkészítő 

évfolyam 

heti óraszám 

36 hét 

9. évfolyam 

heti 

óraszám 

 

9. évfolyam 

éves óraszám 

(36 héttel) 

10. évfolyam 

heti óraszám 

 

10. évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 31,5 10,5 378 11,5 402,5 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
0 21 756+70 21 735 

Összesen 31,5 31,5 1134+70 32,5 1137,5 

8-10% szabad sáv 

(közismereti rész) 
3,5 1,5 54 1,5 52.5 

8-10% szabad sáv  

 (szakmai rész) 
0 2 72 2 70 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
35 35 1260+70 36 1260 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 1703 óra (756+70+735+72+70) nyári 

összefüggő gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

évfolyamonként szabadsáv nélkül 

Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

10113-12 

Ruhaipari 

anyagvizsgálatok 

Ruhaipari anyag- 

és áruismeret 
2   

70  

 1   

Anyagvizsgálatok 

gyakorlat 
 2      

10114-12 

Ruhaipari 

gyártmánytervezés 

Ruhaipari gyártás-

előkészítés 
1    1   

Szakrajz 2   2   

Szakrajz gyakorlat  4  4 

10115-12 

Textiltermékek 

összeállítása 

Textiltermékek 

készítése 
2   2   

Textiltermékek 

készítése gyakorlat 
  8   11 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7   14 6 15  

Összes heti/ögy óraszám 21  70   21 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A kerettanterv-adaptáció szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi 

CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati 

képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a részszakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

10113-12 

Ruhaipari 

anyagvizsgálatok 

Ruhaipari anyag- és 

áruismeret 
72   35  107 

Textilipari nyersanyagok 36     36 

Fonalak, cérnák 36     36 

Textíliák, kelmék    35  35 

Anyagvizsgálatok 

gyakorlat 
 72    72 

Textilipari 

anyagvizsgálatok 
 24    24 

Fonalak, cérnák,kelmék 

vizsgálata 
 24    24 

Laboratóriumi 

anyagvizsgálatok 
 24    24 

10114-12 

Ruhaipari 

gyártmánytervezés 

Ruhaipari gyártás-

előkészítés 
36   35  71 

Gyártás-előkészítés 36   35  71 

Szakrajz 72   70  142 

Alapszerkesztések 36   35  71 

Modellezések 36  70 35  71 

Szakrajz gyakorlat  144   140 284 

Alapszerkesztés  72   70 142 

Modellezés  72   70 142 

10115-12 

Textiltermékek 

összeállítása 

Textiltermékek készítése 72   70  142 

Szabásminta használata 18   18  36 

Ruhaipari gépek 

üzemeltetése 
18   17  35 

Textiltermékek 

gyártástechnológiája 
36   35  71 

Textiltermékek készítése 

gyakorlat 
 288   385 673 

Szabásminta használata  144   101 245 

Ruhaipari gépek 

üzemeltetése 
 72   140 212 

Textiltermék készítése  72   144 216 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 252  504   210 525 1491 

Összes éves/ögy óraszám: 756  70 735 1561 

Elméleti óraszámok/aránya 462/29,6% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 1099/70,4% 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 



 

 1417 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően 

a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező 

összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének 

legalább 90%-a felosztásra került. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított 

óraszám pedig ajánlás.” 
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A 

10113-12 azonosító számú 

 

Ruhaipari anyagvizsgálatok 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10113-12 azonosító számú, Ruhaipari anyagvizsgálatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10113-12 

Ruhaipari anyagvizsgálatok 

Ruhaipari anyag- és 

áruismeret 

Anyagvizsgálatok 

gyakorlat 
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FELADATOK 

Elemzi a textilipari alapanyagok, fajtáit, 

tulajdonságait és előállításának módjait 
x   x  x 

Meghatározza a minta, vagy mintadarab 

alapanyag-összetételét 
x    x x 

Megállapítja a fonal, vagy cérna előállítási 

módját, minőségét 
 x   x  

Elemzi a textíliák legismertebb fajtáit   x  x x 

Kiválasztja a technológiai előírásnak 

megfelelő alapanyagokat, kellékeket 
x   x x  

Meghatározza az anyagok 

összedolgozhatóságát 
x   x x  

SZAKMAI ISMERETEK 

A textilipari szálasanyagok eredete, fajtái, 

tulajdonságai 
x   x   

A textilipari szálasanyagok feldolgozásának 

módjai 
x   x   

Fonalak és cérnák fajtái, jellemzői  x   x x 

Ruhaipari textíliák fajtái és tulajdonságaik   x  x  

Ruhaipari textíliák felhasználási területei   x  x  

Textíliák felületi struktúrája   x  x x 

Textíliák feldolgozási tulajdonságai   x  x  

Kellékek fajtái és jellemzői  x x  x x 

Kellékek alkalmazásának lehetőségei, az 

összedolgozhatóság feltételei 
 x x  x  

Anyagösszetétel-vizsgálat lehetőségei x   x x x 

Laboratóriumi vizsgálati módszerek      x 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások    x  x 

Gépek biztonságtechnikája, védőeszközök 

fajtái 
     x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvű olvasott szöveg megértése x x x x x x 
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Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg 

megértése 
x x x x x x 

Szakmai számolási készség    x x x 

Kezelési, használati utasítások, jelképek 

értelmezése 
x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önállóság x x x x x x 

Döntésképesség     x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyén való alkalmazása x x x x x x 

Problémaelemzés    x x x 
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5. Ruhaipari anyag- és áruismeret tantárgy      107 óra 

 

8.7. A tantárgy tanításának célja 

A textilipari nyersanyagok fajtáinak megismerése. A textilipari alapfogalmak 

elsajátítása, a textíliák előállítási műveleteinek megismerése, a nyersanyagok és 

kellékanyagok feldolgozhatósági és viselési tulajdonságainak megismerése a 

minőségellenőrzés és minőségbiztosítás szabványokban kialakított 

szempontjainak figyelembevételével. 

 

8.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Ruhaipari gyártás-előkészítés tantárgy 

Anyagok csoportosítása felhasználás szerint (alap-, kellék-, 

segéd-, üzem- és fűtőanyagok) 

Lakástextíliák készítése tantárgy 

Lakberendezési stílusok, befolyásoló tényezők 

Hétköznapok és ünnepek textíliái, szerepük, különbözőségük 

Lakástextíliák 

Lakástextíliák készítése gyakorlat tantárgy 

A termékek és alkatrészek minőségi elkészítéséhez szükséges 

szakmai kidolgozási ismeretek 

Női ruhák készítése tantárgy  

Ruházati termékek varrodai gyártásának meghatározása 

Női ruhák készítéshez felhasználható alap- és kellékanyagok 

Női ruhák készítése gyakorlat tantárgy 

Ruházati termékek varrodai gyártásának meghatározása 

 

8.9. Témakörök 

 

8.9.1. Textilipari nyersanyagok     36 óra 

A szálasanyag fogalma. 

A szál, selyem, rost, filament fogalma. 

Szálasanyagok csoportosítása. 

Természetes eredetű szálasanyagok tulajdonságai. 

Természetes eredetű szálasanyagok felhasználási területei. 

Mesterséges szálasanyagok előállítási módjai, tulajdonságai. 

Mesterséges szálasanyagok felhasználási területei. 

A textilipari feldolgozhatóság feltételei. 

A feldolgozás során fellépő igénybevételek. 

A szálasanyagok alakja és felülete. 

A szálasanyagok molekuláris felépítése. 

A szálasanyagok vegyi szerkezete. 

A szálasanyagok külső alakja és látható szerkezete. 
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A szálhosszúság fogalma. 

A szálak finomsága. 

A szálasanyagokhigroszkópikus tulajdonságai. 

A szálasanyagok mechanikai tulajdonságai. 

A szálasanyagok villamos tulajdonságai. 

A szálasanyagok termikus tulajdonságai. 

A szálasanyagok vegyi tulajdonságai. 

Szálasanyagok viselkedése vegyszerekkel szemben. 

Kémiai vegyületek rendszere. 

 

8.9.2. Fonalak, cérnák      36 óra 

Fonalak és cérnák fajtái, jellemzői. 

Fonal vagy cérna előállítási módját, minőségi követelményeit. 

Terjedelmesített filamentfonalak jellemzői. 

Fonaljellemzők: egyenletesség, szilárdság, keménység, sodrat, 

nyújthatóság, rugalmasság. 

Fonalak felhasználási területei. 

Fonalak, cérnák finomsági számának meghatározása. 

Fonalak, cérnák sodratjellemzőinek meghatározása. 

Fonalak, cérnák alaki hibáinak meghatározása. 

Cérnák felhasználási területei. 

Egyszerű, összetett és díszítő cérnák vizsgálati módszerei. 

Ruhaipari kellékek: 

varrófonalak, varrócérnák 

szalagok, zsinórok 

gombok, csatok, kapcsok, húzózárak 

Idegen nyelvű anyagismereti jelképek.  

 

8.9.3. Textíliák, kelmék      35 óra 

A szövetek gyártása, a szövés elve és eszközei. 

A kötéstan alapjai, alap és levezetett kötések. 

Kötött kelmék csoportosítása, a kötés-hurkolás technológiája és eszközei. 

Vetülék és láncrendszerű alapkötések jellemzői. 

Nemszőtt textíliák – fátyolkelmék - fajtái, tulajdonságai és felhasználásuk. 

Nemszőtt textíliák – varrva-hurkolt kelmék - fajtái, tulajdonságai és 

felhasználásuk. 

Közbélések fajtái, felhasználási területe. 

A textilkikészítés műveleteinek csoportosítása. 

Színezési eljárások módjai. 

A ruházati textíliák legismertebb fajtái, tulajdonságai, külső képi és műszaki 

jellemzői, felhasználási területük. 

Vegyi szálak feldolgozási, viselési tulajdonságai, felhasználásuk. 
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Fonalak, cérnák fajtái, jellemzői, felhasználási lehetőségeik. 

Terjedelmesített fonalak fajtái. 
Pamutszövetek típusai. 

Gyapjúszövetek típusai. 

Selyemszövetek fajtái. 

Vegyiszál és keverékszövetek típusai és fajtái. 

Kötött, hurkolt kelmék típusai. 

Nemszőtt textíliák, fátyolkelmék, varrvahurkolt textíliák. 
Idegen nyelvű anyagismereti jelképek.  

 

8.10. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

8.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

8.11.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. megbeszélés   x - 

1.3. szemléltetés   x - 

1.4. projekt  x  - 

1.5. kooperatív tanulás  x  - 

1.6. házi feladat   x - 

 

8.11.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 
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1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x  x - 

2.2. Leírás készítése x x x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x   - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x   - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése   x - 

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról   x - 

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x   - 

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x   - 

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló x   - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x - 

4.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

 

8.12. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

6. Anyagvizsgálatok gyakorlat tantárgy     72 óra 

 

2.1.A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni és elsajátíttatni a tanulókkal a különféle textíliák 
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összedolgozhatóságának feltételeit, a nyersanyag meghatározások, illetve 

alkalmazott vizsgálatok módját.Az elméleti órákon tanult tananyag gyakorlatban 

történő alkalmazása, az alapanyagok felismerése, elemzése látás, tapintás és 

szaglás alapján. 

 

2.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és a 

Ruhaipari anyag- és áruismeret elméleti tantárgyra épül. 

 

2.3.Témakörök 

 

2.3.1. Textilipari anyagvizsgálatok     24 óra 

Elemzi a textilipari alapanyagok, fajtáit, tulajdonságait és előállításának 

módjait. 

Meghatározza a minta vagy mintadarab alapanyag-összetételét. 

Kiválasztja a technológiai előírásnak megfelelő alapanyagokat, kellékeket. 

Textíliák felületi struktúrájának vizsgálata. 

Textíliák feldolgozási tulajdonságainak alkalmazása. 

Kellékek alkalmazásának lehetőségei, az összedolgozhatóság feltételei. 

Kellékek fajtáinak és jellemzőinek vizsgálata. 

Anyagösszetétel-vizsgálat lehetőségei. 

Mintagyűjtemény készítése. 

Szövetvizsgálatok – kötésmód, szövetszerkezet, felületi jelleg 

meghatározása. 

Színezési eljárások meghatározása. 

Kötött-hurkolt kelmék szerkezeti felismerése.   

Ruházati textíliák alapanyag és technológia szerinti csoportosítása. 

Kereskedelmi megnevezések. 

Ruházati textíliák feldolgozási tulajdonságai. 

Ruházati kellékek fajtái, felhasználási területük. 

Különféle textíliák összedolgozhatóságának feltételei. 

Mintagyűjtemény alapján a textilméteráruk, kellékek, rövidáruk 

rendszerezése. 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások. 

Gépek biztonságtechnikája, védőeszközök fajtái. 

 

2.3.2. Fonalak, cérnák, kelmék vizsgálata    24 óra 

Fonal vagy cérna előállítási módjának és minőségi követelményeinek 

megállapítása. 

Díszítő és varrócérnák jellemzése. 

A minta vagy mintadarab alapanyag-összetételének meghatározása. 

A textíliák legismertebb fajtáinak elemzése. 
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Technológiai előírásnak megfelelő alapanyagok, kellékek kiválasztása. 

Az anyagok összedolgozhatóságának meghatározása. 

Kellékek alkalmazásának lehetőségei, az összedolgozhatóság feltételei. 

Kellékek fajtái és jellemzői. 

Textíliák feldolgozási tulajdonságai. 

Idegen nyelvű anyagismereti jelképek elemzése. 

 

2.3.3. Laboratóriumi anyagvizsgálatok    24 óra 

Az alapanyagok kémiai felépítése. 

Az alapanyagok alakíthatósági feltételei. 

A mechanikai hatások, és az alakíthatóság. 

Az alapanyagok fizikai jellemzőinek meghatározása, mértékegységeire, 

értelmezése, szakszerű használatára vonatkozó ismeretekkel. 

Mintagyűjtemény készítése, rendszerezése. 

Anyagminták azonosítása. 

A textilipar nyersanyagainak felismerése, rendszerezése. 

Nyersanyagok meghatározása mikroszkopikus képük alapján. 

Nyersanyagok meghatározása égetési próbával. 

Tapasztalatok ismertetése, táblázatos rendszerezése. 

A minta vagy mintadarab alapanyag-összetételének meghatározása. 

Textíliák felületi struktúrája 

Anyagösszetétel-vizsgálat lehetőségei. 

Laboratóriumi vizsgálati módszerek. 

Szövetek nyersanyag-összetételének meghatározása mikroszkóppal, égetési 

próbával. 

Szövetek lánc- és vetülékfonalainak vizsgálata, elemzése. 

Színoldal meghatározása. 

Kötött-hurkolt kelmék szemsűrűségének meghatározása. 

Vizsgálati eredmények és a ruhaipari feldolgozás feltételeinek 

összefüggései. 

Laboratóriumi eszközök ismerete és biztonságos használata. 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások megismerése és betartása. 

Gépek biztonságtechnikája, védőeszközök fajtái. 

 

2.4.A képzés javasolt helyszíne  

Szakmaspecifikus tanterem 

 

2.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 
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Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (szvk 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x  Táblai rajzeszközök 

1.2. megbeszélés  x   

1.3. szemléltetés  x  

Mikroszkóp, lupe 

Laboratóriumi eszközök – 

bunsen égő, vegyszerek, 

üveg-, fém-, vagy 

porcelántálak 

1.4. házi feladat x    

 

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tesztfeladat megoldása x    

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x   

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x   

3. Képi információk körében     

3.1. Mikroszkopikus kép értelmezése x    

4. Komplex információk körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról  x   

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   
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5.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

6. Üzemeltetési tevékenységek körében     

6.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
  x  

7. Vizsgálati tevékenységek körében     

7.1. Technológiai próbák végzése  x   

7.2. Technológiai minták elemzése  x   

7.3. 
Vegyészeti laboratóriumi 

alapmérések 
 x  

Laboratóriumi 

eszközök – bunsen 

égő, vegyszerek, 

üveg-, fém- vagy 

porcelántálak 

7.4. Anyagminták azonosítása  x  

Laboratóriumi 

eszközök – bunsen 

égő, vegyszerek, 

üveg-, fém- vagy 

porcelántálak 

7.5. Tárgyminták azonosítása  x  

Laboratóriumi 

eszközök – bunsen 

égő, vegyszerek, 

üveg-, fém- vagy 

porcelántálak 

 

2.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10114-12 azonosító számú 

 

Ruhaipari gyártmánytervezés 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10114-12 azonosító számú, Ruhaipari gyártmánytervezés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10114-12  

Ruhaipari gyártmánytervezés 

Ruhaipari 

gyártás-

előkészítés 

Szakrajz 
Szakrajz 

gyakorlat 

G
y

ár
tá

s 
-e

lő
k

és
zí

té
s 

A
la

p
sz

er
k

es
zt

és
ek

 

M
o

d
el

le
zé

se
k

 

A
la

p
sz

er
k

es
zt

és
 

M
o

d
el

le
zé

s 

FELADATOK 

Modellrajzot készít vagy modellt választ x  x x x 

Méretet vesz  x  x  

Meghatározza a szerkesztési méreteket  x  x  

Alkalmazza a levett méreteket  x  x  

Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat  x  x  

Alapmintát készít  x  x  

Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak, illetve a 

megrendelő igényének, a választott modellnek megfelelően 
  x  x 

Szabásmintát készít - egyedi vagy konfekció szabásmintát  x x  x 

Szabásminta szériát készít - elfogadott mintadarab alapján  x   x 

Felfektetési rajzot készít x     

Terítékrajzot készít x     

Alapanyag és kellékkalkulációt készít, anyaghányadot 

számol. 
x     

Alap- és kellékanyagokat ellenőriz x     

Meghatározza a műveleti sorrendet egyedi termékkészítés 

esetén 
x     

Műszaki leírást készít a termékről és a termék gyártásáról x     

SZAKMAI ISMERETEK 

Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése x x  x  

Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái x x  x  

Alapszabásminták szerkesztése  x  x  

Modellezés   x  x 

Szabásminta felfektetés és a szabás módjai x     

Gyártás előkészítő programok, gépek, eszközök x     

Alkalmazott szakmai számítások, mértékegységek, 

jelölések 
x x x x x 

Műveleti utasítások felépítése, szerepe x     

Varrások alaki- és méretjellemzői x x  x  

Ruhaipari gépek, berendezések technológiai jellemzői x     
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Ruhaipari tervező program alkalmazása  x x x x 

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás, írásban  x    

Idegen nyelvű szakmai kifejezések megértése x     

Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése x x x x x 

Szakmai számolási készség x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Döntésképesség x x x x x 

Pontosság x x x x x 

Önállóság x x  x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Tömör fogalmazás készsége x     

Közérthetőség x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x x 

Kontroll (ellenőrzőképesség) x x x x x 

Kreativitás, ötletgazdagság x  x x x 

 



 

 1432 

7. Ruhaipari gyártás-előkészítés tantárgy      71 óra 

 

3.1.A tantárgy tanításának célja 

A gyártmánytervezés- és a gyártás-előkészítés folyamatának megismertetése. A 

műszaki dokumentációhoz kapcsolódó alapfogalmak elsajátítása, műszaki 

dokumentáció értelmezése. A gyártás-előkészítő programok, gépek, szabászati 

eszközök megismertetése. 

 

3.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Ruhaipari anyag- és áruismeret tantárgy. 

A szálas anyagok fizikai, kémiai tulajdonságait, és a szálas anyagok jellemzőinek 

hatása a feldolgozhatóságra, a viselési tulajdonságokra. 

Ruházati textíliák legismertebb fajtái, alapanyag és technológia szerinti 

csoportosítása. 

 

 

3.3.Témakörök 

 

3.3.1. Gyártás-előkészítés      71 óra 

Anyagok csoportosítása felhasználás szerint (alap-, kellék-, segéd-, üzem- és 

fűtőanyagok). 

Anyagbeszerzés és anyagraktározás. 

Bevizsgálás. 

Felfektetés módjai. 

Felfektetési rajzkészítés lépései. 

Terítékrajz készítése. 

A terítés (terítési módok, eszközök). 

Terítéken alkalmazott jelölések. 

Szabás eszközei, módjai. 

Alkalmazott szakmai számítások, mértékegységek, jelölések 

Anyagnormák számítási módszerek. 

Műveleti utasítások felépítése, szerepe. 

Műszaki leírás készítése: 

Gyártmányrajz, modellszám, külalak leírása, alapanyag és kellékek 

megnevezése, szükséges alkatrészek, varrások alaki és méretjellemzői, 

mérettáblázatok, fonalirány és toldási lehetőségek, a rendelkezésre álló 

eszközök alapján gépek, berendezések kiválasztása, a gyártási folyamat 

leírása. 

Varrások alaki- és méretjellemzői. 

Ruhaipari gépek, berendezések technológiai jellemzői. 

Gyártás előkészítő programok, gépek, eszközök ismerete. 

Idegen nyelvű szakmai kifejezések ismerete. 
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Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése. 

 

3.4.A képzés javasolt helyszíne  

Szaktanterem 

 

3.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. kiselőadás   x  

1.3. megbeszélés   x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. projekt  x   

1.6. házi feladat x    

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése x    
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2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.3. Tesztfeladat megoldása x    

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x  

2.5. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x  

3. Képi információk körében     

3.1. Gyártmányrajz értelmezése x x x  

3.2. Gyártmányrajz készítése leírásból x  x  

3.3. Műveleti rajz készítése tárgyról x  x  

3.4. Műveleti rajz kiegészítés x  x  

3.5. Műveleti rajz elemzése, hibakeresés x  x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x   

4.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

 

3.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

8. Szakrajz tantárgy         142 óra 

 

4.1.A tantárgy tanításának célja 

A szabás-szakrajz eszközeinek, a női testalkat felépítésének, a méretvétel 

szabályainak megismertetése. Alapvető női felsőruházati termékek 

szabásmintáinak szerkesztése és modellezése. 

 

4.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Textiltermékek készítése tantárgy 

Szabásminta használata  

Textiltermékek készítése gyakorlat tantárgy 

Szabásminta használata  

Női ruhák készítése tantárgy 

Női ruhák modellezése 

Szakszerű méretvétel 

Modellezés és modellrajz összefüggései 

Kényelmi bőségek értelmezése 

Méretek beazonosítása, mérettáblázatok fajtái 



 

 1435 

Szabásminta másolása, eszközök használata 

Női ruhák készítése gyakorlat tantárgy 

Méretek beazonosítása, mérettáblázatok fajtái 

Szabásminta másolása, eszközök használata 

Női ruhák modellezése 

 

4.3.Témakörök 

 

4.3.1. Alapszerkesztések      71 óra 

Méretvétel szabályai 

Testméret, testalkat és a szerkesztési rajz összefüggései 

Méretkutatás és testméret szabvány 

A divatrajzok értelmezése 

A szaklapokban és szabásmintákon előforduló idegen nyelvű 

szakkifejezések értelmezése 

Alapszerkesztések értelmezése, rajzolvasási gyakorlat  

Egyenes vonalú női szoknya alapszerkesztése, szabásminta készítése 

Női nadrág alapszerkesztése, szabásminta készítése 

Női ruha és ujj alapszerkesztése, szabásminta készítése 

Női blúz és ujj alapszerkesztése 

Inggallér szerkesztése 

Ingblúz szabásmintái 

 

Alapszerkesztés készítése:  

- ing/blúz  

- zakó/blézer  

- kabát/kardigán 

A modellezés módszerei, eszközei 

Ruhaipari termékek alkatrészeinek szerkesztése és modellezése: 

- rátett zsebek, 

- elejeszélek, 

- kézelők,  

- bevarrott ujjak (rövid ujj, hosszú ujj) 

Formázóvarrások áthelyezése: 

- mell és derékformázók új varrásvonalba helyezése 

- mell és derékformázók szabásvonalakba helyezése 

- mell és derékformázók áthelyezése bőséghajtásokba. 

Ruhaipari tervező program ismerete. 

Széria készítés lépései, menete. 

 

4.3.2. Modellezés       71 óra 

A modellezés, szabásvonalak kialakításának módszerei, eszközei. 
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Szoknyafajták, divatrajzolvasás. 

Különféle divatvonalú szoknyaformák szerkesztése, modellezése.  

Mellformázó áthelyezése női ruhákon. 

Különféle ruhaujjak szerkesztése, modellezése (ujjkörnél ráncolt ujj, harang 

ujj, alul-felül ráncolt ujj, rövid és hosszú ujjak). 

Gallérok szerkesztése (állógallér, fekvőgallér, kihajtós gallér). 

Különféle divatvonalú női ruhák modellezése. 

Különféle divatvonalú női blúzok modellezése. 

Az alapminta modellezése az aktuális divatnak, illetve a megrendelőm 

igényének, a választott modellnek megfelelően. 

 

4.4.A képzés javasolt helyszíne  

Szaktanterem 

 

4.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. projekt  x   

1.5. házi feladat x    

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    
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1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése x    

2.2. Tesztfeladat megoldása x    

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x  

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x  

3. Képi információk körében     

3.1. Szerkesztési rajz értelmezése x x x  

3.2. Szabásminta rajz készítése leírásból x  x  

3.3 Szerkesztési rajz kiegészítés x  x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x   

4.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

 

4.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

9. Szakrajz gyakorlat tantárgy        284 óra 

 

5.1.A tantárgy tanításának célja 

Önálló modellezési feladatok kivitelezésének, a szabásminta önálló 

elkészítésének, a szabászati jelölések önálló alkalmazásának megismertetése. 

 

5.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Textiltermékek készítése tantárgy 

Szabásminta használata  

Textiltermékek készítése gyakorlat tantárgy 

Szabásminta használata  

Női ruhák készítése tantárgy 

Női ruhák modellezése 

Szakszerű méretvétel 
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Modellezés és modellrajz összefüggései 

Kényelmi bőségek értelmezése 

Méretek beazonosítása, mérettáblázatok fajtái 

Szabásminta másolása, eszközök használata 

Női ruhák készítése gyakorlat tantárgy 

Méretek beazonosítása, mérettáblázatok fajtái 

Szabásminta másolása, eszközök használata 

Női ruhák modellezése 

 

5.3.Témakörök 

 

5.3.1. Alapszerkesztés      142 óra 

A divatrajzok értelmezése.  

Méretvétel. 

A levett méretek alkalmazása. 

Szerkesztési méretek meghatározása. 

Alapszerkesztések készítése eredeti méretben 

- egyenes vonalú szoknya,  

- bővülő vonalvezetésű szoknya 

- egyenes vonalú nadrág 

Szabásminták készítése egyedi és sorozatgyártáshoz. 

Alapszerkesztések készítése eredeti méretben, rajzolvasási gyakorlat: 

Egyenes vonalú női szoknya alapszerkesztése, szabásminta készítése 

Női nadrág alapszerkesztése, szabásminta készítése 

Női ruha és ujj alapszerkesztése, szabásminta készítése 

Női blúz és ujj alapszerkesztése 

Inggallér szerkesztése 

Ingblúz szabásmintái 

Különféle divatvonalú szoknyaformák szerkesztése. 

Különféle ruhaujjak szerkesztése. 

Gallérok szerkesztés. 

Női ruházati termékek alkatrészeinek szerkesztése. 

Ruhaipari tervező program alkalmazása. 

 

5.3.2. Modellezés       142 óra 

A divatrajzok értelmezése.  

Modellrajz készítése, modell választása. 

Szabásminták készítése egyedi és sorozatgyártáshoz. 

Felsőruházati termékek kisalkatrészei szabásmintáinak készítése, másolása 

eredeti méretben (rátett zsebek, övpántok, kézelők, gallérok). 

Különféle divatvonalú szoknyaformák modellezése. 

Különféle divatvonalú nadrágok modellezése. 
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Különféle divatvonalú mellény modellezése. 

Különféle divatvonalú kabátok modellezése. 

Különféle ruhaujjak modellezése. 

Gallérok modellezése. 

Különféle divatvonalú női ruhák modellezése. 

Mellformázó áthelyezése női ruhákon. 

Különféle divatvonalú női blúzok modellezése. 

Női ruházati termékek alkatrészeinek modellezése. 

Az alapminta modellezése az aktuális divatnak, a megrendelő igényének és 

a választott modellnek megfelelően. 

Szabásminta széria készítése, az elfogadott mintadarab alapján. 

Ruhaipari tervező program alkalmazása. 

 

5.4.A képzés javasolt helyszíne  

Szakmaspecifikus tanterem 

 

5.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (szvk 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x x 
Táblai rajzeszközök 

(vonalzók, körzők, kréta) 

1.2. megbeszélés   x x  

1.3. szemléltetés   x 

Szakkönyvek, tankönyvek, 

szakfolyóiratok, divatlapok 

Modell- és alkatrész 

gyűjtemény 

1.4. házi feladat x   
Szakkönyvek, tankönyvek, 

szakfolyóiratok, divatlapok 

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése x    

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x  

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x  

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

3.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x   

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Műveletek gyakorlása x   

Mérő- és rajzeszközök 

(mérőszalag, 

grafitceruza, körző, 

vonalzóstb 

 

5.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10115-12 azonosító számú 

 

Textiltermékek összeállítása 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10115-12 azonosító számú, Textiltermékek összeállítása megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10115-12 

Textiltermékek összeállítása 

Textiltermékek 

készítése  

Textiltermékek 

készítése gyakorlat 

S
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FELADATOK 

Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez x   x   

Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket x   x   

Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot 

táblázatból 
x   x   

Értelmezi a ruhaipari ábrázolásokat   x    

Elkészíti és kivágja a szabásmintákat x   x   

Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket      x 

Összeállítja a kiszabott alkatrészeket műszaki 

dokumentáció vagy mintadarab alapján 
  x   x 

Betartja a biztonságos munkavégzésre vonatkozó 

előírásokat 
 x   x x 

Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen  x   x x 

Betartja a környezetvédelmi előírásokat  x   x  

SZAKMAI ISMERETEK 

Méretvétel különféle textiltermékekhez x   x   

Mérettáblázatok, méretjelölések x   x   

Méretnagyság kiválasztása mérettáblázatból mért 

adatok alapján 
x   x   

Szabásminta készítése, másolása x   x   

Terítés, felfektetés, szabás x     x 

Kiszabott alkatrészek összeállítása műszaki 

dokumentáció vagy mintadarab alapján 
  x   x 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások  x   x x 

Gépek biztonságtechnikája  x   x x 

Védőeszközök fajtái  x   x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Kézi varrás- és szabászati eszközök használata  x   x x 

Gépi szabászat eszközeinek használata  x   x x 

Gyorsvarrógépek, szegővarrógépek használata, 

működtetése 
 x   x x 

Varróautomata gépek használata, működtetése  x   x x 
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Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések használata, 

működtetése 
 x x  x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás x x x x x x 

Kézügyesség      x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság x x x x x  

Visszacsatolási készség      x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kontroll (ellenőrzőképesség) x  x x  x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás  x   x  

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  
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10. Textiltermékek készítése tantárgy       142 óra 

 

a. A tantárgy tanításának célja 

Elméleti ismeretek nyújtása a textiltermékek szabásmintáinak elkészítéséhez és 

összeállításához. A varrás, vasalás, ragasztás eszközeinek, gépeinek 

megismertetése, valamint a tevékenységhez kapcsolódó munka-, tűz- és 

környezetbiztonsági előírások elsajátítása.  

 

b. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Ruhaipari anyag- és áruismeret tantárgy 

A szálas anyagok fizikai, kémiai tulajdonságait, és a szálas anyagok 

jellemzőinek hatása a feldolgozhatóságra, a viselési tulajdonságokra 

Ruházati textíliák legismertebb fajtái, alapanyag és technológia szerinti 

csoportosítása 

Szakrajz tantárgy 

Alapszerkesztések 

Modellezés, szabásvonalak kialakításának módszerei, eszközei 

Szakrajz gyakorlat tantárgy 

Szabásminta készítés 

 

c. Témakörök 

 

i. Szabásminta használata     36 óra 

Különféle textiltermékek méretvételének lépései. 

Mérettáblázatok fajtái, méretjelölések típusai. 

Rajzkészség- és szemmértékfejlesztő gyakorlatok. 

Testalkat és testtartás típusok fajtái, jellemzői. 

Középarányos testalkatok. 

Szabásminta készítése, másolása.  

Szabás-szakrajz készítésének eszközei, alkalmazott műszaki ismeretek. 

Szabásmintán alkalmazott jelölések.  

Terítési, felfektetési, szabási ismeretek. 

Ruhaipari ábrázolások értelmezése. 

A szoknya, nadrág, ing, blúz, ruha, mellény szabásmintájának kialakítása az 

alapminták másolásával. 

 

ii. Ruhaipari gépek üzemeltetése    35 óra 

Modell vagy ábra alapján varróeszközök, gépek, berendezések fő részeinek 

felismerése. 

Kézi varrás eszközök fajtái, használata. 

Varróeszközök, gépek, berendezések általános működési elvük ismerete. 

Gépek, berendezések optimális működésükhöz szükséges állítási 
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lehetőségek ismerete. 

Gépek, berendezések alkalmazási területeik.  

Alap- és módosított öltésű varrógépek öltésképzési elvei. 

Kézi szabás szerszámai. 

Gépi szabászat eszközeinek fajtái, működési elvük. 

Vasalók, vasaló-berendezések, gőzölő-bábuk felépítésének ismerete. 

Ragasztó-berendezések, ragasztóprések felépítésének ismerete. 

Vasalók, vasaló-berendezések biztonsági előírásai.  

Munka-, tűz- és környezetbiztonsági előírások ismerete. 

 

iii. Textiltermékek gyártástechnológiája   71óra 

Varrástechnológiai alapfogalmak, elnevezések. 

A varrások alaki és méretjellemzői. 

A kézi- és gépi öltések, gépi varrástípusok csoportosítása, fajtái, a készítés 

minőségi követelményei. 

A vasalás technológiája. 

A ragasztás technológiája. 

A ragasztóanyagok és ragasztó-bevonatos textíliák fajtái és jellemzőik. 

Hasítékok készítési módja (nyitott, takart). 

Hajtások készítési módja (szétvasalt és egy oldalra vasalt). 

Húzózárak bevarrásának módjai (varrásvonalba helyezett, takart, rejtett, 

szétnyitható). 

Elejeszélek készítési módja. 

Övpántok készítése és felvarrási módjai. 

Ujja hasítékok készítése (arrow-, francia-, varrásvonalba helyezett). 

Kézelők készítése és felvarrási módjai. 

Ujjak készítése és bevarrása (bevarrott-, raglán-, japánujj). 

Nyakkör eldolgozási módok szegéssel (formára szabott szegőpánt, 

ferdepánt). 

Gallérok készítése és felvarrása (ing-, álló-, fekvő-, sál-, kihajtósgallér). 

Zsebek készítésének módjai (foltzsebek, bevágott zsebek, szabásvonalba 

helyezett zsebek, zsebfedős zsebek). 

Műszaki leírás tartalma. 

 

d. A képzés javasolt helyszíne  

Szaktanterem 

 

e. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

i. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 
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Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. kiselőadás   x  

1.3. megbeszélés   x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. házi feladat x    

 

ii. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
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i 
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s 
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- 
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése x    

2.2. Tesztfeladat megoldása x    

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
  x  

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x  

3. Képi információk körében     

3.1. Szabásminta rajz értelmezése x x x  

3.2. Szabásminta rajzmásolása x  x  

3.3. Műveletrajz készítés tárgyról x  x  

3.4. Gyártmányrajz kiegészítés x  x  

3.5. Műveletrajzok elemzése, hibakeresés x  x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   
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4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x   

4.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

 

f. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

11. Textiltermékek készítése gyakorlat tantárgy     673 óra 

 

7.1.A tantárgy tanításának célja 

Alapvető textilruházati termékek szabásmintái kialakításának gyakorlása eredeti 

méretben. Szabásminták másolása mintamellékletekből. Különböző öltések, 

varratok, gépi varrástípusok valamint a textiltermék alkatrészek készítésének és 

összeállításának megismerése, egyedi megmunkálással, vagy a sorozatgyártás 

során alkalmazott technológiákkal. A gyártás során használt varrógépek 

biztonságos üzemeltetésének elsajátítása. 

 

7.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken  

Ruhaipari anyag- és áruismeret tantárgy 

A szálas anyagok fizikai, kémiai tulajdonságait, és a szálas anyagok jellemzőinek 

hatása a feldolgozhatóságra, a viselési tulajdonságokra 

Ruházati textíliák legismertebb fajtái, alapanyag és technológia szerinti 

csoportosítása 

Szakrajz tantárgy 

Alapszerkesztések 

Modellezés, szabásvonalak kialakításának módszerei, eszközei 

Szakrajz gyakorlat tantárgy 

Szabásminta készítés 

 

7.3.Témakörök 

 

7.3.1. Szabásminta használata     245 óra 

Divatlapok tanulmányozása (szabásminta ív-, mérettáblázat-, 

méretnagyság beazonosítás). 
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Divatrajzok jellemzői. 

Szabásminták másolási technikái, eszközei. 

Technológiai jelölések értelmezése, alkalmazása. 

Méretvétel elsajátítása különböző testalkatokon. 

Terítékrajz készítés. 

Felfektetési rajz készítés. 

Szabás kézi szerszámokkal. 

A szakiránynak megfelelő szoknya, nadrág, ing, blúz, ruha, mellény 

szabásmintájának kialakítása az alapminták másolásával. 

Testméreten felüli bővítések (kényelmi, divat és technológiai megoldások 

különböző tulajdonságokkal rendelkező alapanyagokra). 

 

7.3.2. Ruhaipari gépek üzemeltetése    212 óra 

Kézi varrás- és szabászati eszközök használata. 

Alap- és módosított öltésű varrógépek használata. 

Gyorsvarrógépek, szegővarrógépek használata, működtetése. 

Varróautomata gépek használata, működtetése. 

Hurok- és láncöltésű varrógépek biztonságtechnikai berendezései. 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások a munkaterületen. 

Gépek karbantartása a munkafolyamatok között. 

Varrodai gépek, berendezések biztonságtechnikája. 

Gépi szabászat eszközeinek használata.  

Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések használata, működtetése. 

Védőeszközök fajtái és azok használata. 

Munka-, tűz- és környezetbiztonsági előírások betartása. 

 

7.3.3. Textiltermék készítése     216 óra 

Előkészítő vasalási műveletek (beavató, simító, formázó). 

Gyártásközi vasalási műveletek (varrások szét- és egy oldalra vasalása, 

élvasalás, szárazoló vasalás, hajtások vasalása, formázóvarrás vasalása, 

paszpolozó vasalás). 

Befejező vasalási műveletek (készre-vasalás, fénytelenítő vasalás). 

Ragasztó-bevonatos közbélések kiválasztása, alkalmazása (ragasztás: 

ragasztóporral, fóliával, ráccsal, fátyollal). 

Alkalmazott kézi öltések (ideiglenes, végleges, díszítő, gomblyuk kivarró, 

gomb- és kapocsfelvarró öltések) készítése. 

Egyszerű gépi varrástípusok készítése kiválasztása, alkalmazása a 

textilruházati termék készítése során (összevarrás, széttűzés, fél-francia- és 

franciavarrás, lapos varrás, széltűzés, szegővarrások, sarokvarrás, 

formázóvarrás, piékészítés, ráncolással vagy hajtásokkal készülő díszítő 

elem felvarrási módjai). 
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Kisalkatrészek készítése, alkalmazása (akasztók, övtartók, övek, 

gombolópántok). 

Kézelők formai kialakításai és felvarrási módjai. 

Ujjak készítése és bevarrási módjai. 

Gallérok készítése és felvarrási módjai. 

Zsebek és zsebfedők készítése és felvarrási módjai. 

Húzózár- és tépőzár-bevarrások módjai. 

Dokumentáció és/vagy mintadarab alapján egyszerű kivitelezésű 

textilruházatitermékek összeállítása kiszabott alkatrészekből. 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása a munkaterületen. 

Varrodai gépek, berendezések biztonságtechnikája. 

Védőeszközök fajtái és azok használata. 

 

7.4.A képzés javasolt helyszíne  

Szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél 

 

7.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x   

1.2. megbeszélés  x   

1.3. szemléltetés  x  

Szakkönyvek, tankönyvek, 

szakfolyóiratok, divatlapok 

Modell- és alkatrész 

gyűjtemény 

1.4. projekt x    

1.5. kooperatív tanulás x    

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
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i 
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- 
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x x   

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x   

3. Képi információk körében     

3.1. 
Gyártmányrajz, műveleti rajz 

értelmezése 
x x x  

3.2. Szabásminta rajz készítése másolással x   

Mérő-, jelölő- és 

rajzeszközök 

(mérőszalag, 

grafitceruza, körző, 

vonalzó, sablonok 

stb) 

Kézi ollók 

(papírvágó). 

3.3. Szabásminta rajz készítés tárgyról x   

Mérő-, jelölő- és 

rajzeszközök 

(mérőszalag, 

grafitceruza, körző, 

vonalzó, sablonok 

stb) 

Kézi ollók 

(papírvágó). 

4. Komplex információk körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

4.2. Utólagos szóbeli beszámoló x    

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x   

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

6. Gyakorlati munkavégzés körében     
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6.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x   

Varrodai 

berendezések, gépek, 

eszközök 

6.2. Műveletek gyakorlása x   

Varrodai 

berendezések, gépek, 

eszközök 

6.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x   

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
 x  

Varrodai 

berendezések, gépek, 

eszközök 

7.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
 x  

Varrodai 

berendezések, gépek, 

eszközök 

 

7.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 



 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

1089 Budapest, Kálvária tér 7. 

www.munka.hu 

 

Összefüggő szakmai gyakorlat  

 
OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

1/9. évfolyamot követően 70 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 

amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 

részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10115-12 

Textiltermékek összeállítása 

Textiltermékek készítése gyakorlat 

Szabásminta használata 

Ruhaipari gépek üzemeltetése 

Textiltermék készítése 

 
 

10115-12  Textiltermékek összeállítása szakmai követelménymodul 

 

Textiltermékek készítése gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Szabásminta használata 

Terítékrajz készítése.  

Felfektetési rajz készítése. 

Szabás kézi szerszámokkal.  

A szakiránynak megfelelő szoknya, nadrág, ing, blúz, ruha, mellény 

szabásmintájának kialakítása az alapminták másolásával. 

 

Ruhaipari gépek üzemeltetése 

Kézi varrás- és szabászati eszközök használata.  

Alap- és módosított öltésű varrógépek használata. 

Gyorsvarrógépek, szegővarrógépek használata, működtetése.  

Hurok- és láncöltésű varrógépek biztonságtechnikai berendezései. 

Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések használata, működtetése. 

 

Textiltermék készítése 

Előkészítő vasalási műveletek (beavató, simító, formázó). 
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Gyártásközi vasalási műveletek (varrások szét- és egy oldalra vasalása, 

élvasalás, szárazoló vasalás, hajtások vasalása, formázóvarrás vasalása, 

paszpolozó vasalás). 

Befejező vasalási műveletek (készre-vasalás, fénytelenítő vasalás). 

Ragasztó-bevonatos közbélések kiválasztása, alkalmazása (ragasztás: 

ragasztóporral, fóliával, ráccsal, fátyollal). 

Alkalmazott kézi öltések (ideiglenes, végleges, díszítő, gomblyuk kivarró, 

gomb- és kapocsfelvarró öltések) készítése. 

Egyszerű gépi varrástípusok készítése kiválasztása, alkalmazása a 

textilruházati termék készítése során (összevarrás, széttűzés, fél-francia- és 

franciavarrás, lapos varrás, széltűzés, szegővarrások, sarokvarrás, 

formázóvarrás, piékészítés, ráncolással vagy hajtásokkal készülő díszítő elem 

felvarrási módjai). 

Kisalkatrészek készítése, alkalmazása (akasztók, övtartók, övek, 

gombolópántok).  
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14. 

 
SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ 

a 

32 853 03  

TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI SZAKMUNKÁS  

szakképesítés  

speciális szakiskolában történő oktatásához  

tanulásban akadályozott (st) tanulók 

számára 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakmai tantervi adaptáció      

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 32 853 03) Tisztítás-technológiai szakmunkás szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet, 

- a szakképesítések kerettanterveit tartalmazó NGM rendelet 

alapján készült.       

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 32 853 03 

 

A szakképesítés megnevezése: Tisztítás-technológiai szakmunkás 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 19. Egyéb szolgáltatások 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII, Vendéglátóipar 
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Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szalmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 19. Egyéb 

szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra; a második szakképzési évfolyamot 

követően 105 óra; a harmadik szakképzési évfolyamot követően 105 óra 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 

megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak:  

 

Egyszerű porszívó, portalanító tartozékokkal 
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Hengerkefés szőnyegporszívó 

Hengerkefés kárpit porszívó 

Por- és vízszívó 

Szóró-szívógép 

Hulladékszívó 

Habosító berendezés 

Gőzfejlesztő 

Hideg, meleg vagy gőzfázissal is rendelkező nagynyomású gép és tartozékok 

Egytárcsás súrológép és tartozékai 

Száraz hengerkefés bedolgozó 

Száraz-nedves hengerkefés súroló 

Súroló automata 

Szőnyegtisztító automata 

Polírozógép és pad-ek 

Mechanikus seprőgép 

Vezetőüléses seprő-szívógép vagy 

Vezetőüléses seprő-súrológép 

Kézi eszközök (Száraz és impregnált rendszer, egyvödrös, kétvödrös, kádas 

rendszer, ablaktisztító eszközök) 

Kiegészítő anyagok (Szín kódolt kendők, szivacsok, pad-ek, kefék, adagoló eszközök, 

kellősítő eszközök, felszívó anyagok, gyűjtőzsákok) 

Kezelőszerek (Savas, semleges, lúgos, oldószeres, oxidálószeres, biológiai) 

Burkolatok (Kemény, rugalmas, textil) 

Szennyeződés (Mechanikus, vegyi)  

Mérő és számoló eszközök 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és 

felszerelésekre: 

nincs. 

 

 A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 
Módszertani ajánlás a tanulásban akadályozott tanulók szakmai képzéséhez 

 

A módszertani ajánlás alkalmazható szegregált (speciális szakiskolai) vagy integrált (többségi 

szakképző intézményben vagy csoportban) szervezeti formában, valamint speciális elemeinek 

átvételével a felnőttképzés keretében is. 

 

 

A tanulási akadályozottság jellemzői 

A tanulási akadályozottság a tanulás minden területére kiterjed, hosszan tartó, végigkíséri a gyermeket 

egész iskolai pályafutása alatt. A tanulási képesség fejlődésében olyan átfogó zavar következik be, 

amely jelentősen akadályozza a gyermek tanulását. Gyógypedagógiai eszközökkel ezen az állapoton 

sokat lehet változtatni, és meg lehet előzni a tanulási akadályozottság további romlását. A tanulásban 
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akadályozott gyermekek gyógypedagógiai segítségnyújtással a többségi iskolát is látogathatják. Ha 

azonban nem kapnak elég segítséget, akkor kudarc-kudarcra halmozódik, egyre jobban elfordulnak az 

iskolától, tanulási kedvük (motivációjuk) és önértékelésük rohamosan csökken, és ezzel életesélyeik is 

romlanak. Megfelelő segítséggel azonban ez elkerülhető és hozzá lehet őket segíteni az örömmel és 

figyelemmel végzett eredményes tanuláshoz. A segítség a fiatal egyéni fejlesztését és a tanulási 

környezet számára megfelelővé alakítását egyaránt jelenti. 

Ha ennél pontosabban szeretnénk megfogalmazni a tanulási akadályozottságot, akkor az alábbi 

definícióhoz nyúlhatunk: 

„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az 

idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb 

funkcióképességei, illetve kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó 

tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.” (Mesterházi, 1998, 54.) 

Tehát az idegrendszeri károsodás mellett és helyett ebben a definícióban megjelenik a 

szociális környezet igen erős hatása, amely a későbbi tanulási sikerességet 

meghatározóan befolyásolhatja. 

A tanulási akadályozottság megállapítását a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői 

és Rehabilitációs Bizottság szakemberei végzik komplex vizsgálatok alapján. Szakértői 

véleményben rögzítik a fogyatékosság tényét, megjelölve egyúttal a fejlesztés irányait. 

 
A tanulási akadályozottság elsősorban iskolai tanulási helyzetekben jelentkezik, összefüggésben az 

alapképességek eltérő, lelassult fejlődésével, melynek következményei sok esetben a középiskolás fiatal 

tanulási teljesítményében is megjelennek, ezért az oktatás során még ekkor is figyelemmel kell lenni 

rájuk. A problémák az érzékelés-észlelés (percepció), a kivitelezés-végrehajtás, a szocio-emocionális 

területeken, valamint a kommunikáció terén egyaránt jelentkezhetnek. 

A társas kapcsolatokban, a szociális interakciókban jelentkező nehézségek a 

tanulásban akadályozott emberek esetében igen gyakoriak, még akkor is, ha az iskolát 

befejezve sikerül munkát találniuk, családot alapítaniuk. A szociális készségek 

fejlesztésének a hívei szerint a „mentális zavarok egy részét a szociális kompetencia 

hiánya okozza”. Ha ez így van, akkor jelentős eredményeket lehet elérni, ha 

figyelmünket a szociális készségek fejlesztésére fordítjuk, s energiát fektetünk bele 

mind a tanórákon, mind pedig azokon kívül. 

 

A szegregált és integrált szervezeti formák  

Szegregált intézményekben tanulnak olyan tanulásban akadályozott diákok, akik 

egyéni szükségleteik miatt nem képesek integrált oktatásban részt venni. Ezekben a 

gyógypedagógiai intézményekben megfelelő végzettségű szakemberek, 

gyógypedagógusok dolgoznak, valamint speciális tantervet alkalmaznak, mindezt kis 

létszámú osztályokban. 

Integráció esetében a tanulásban akadályozott fiatalok és a nem tanulásban 

akadályozott fiatalok együtt vesznek részt a tanítási folyamatban, a szabadidős 

tevékenységekben. A tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai 

nevelésének esetében az integráció feladata, hogy a számukra szükséges pedagógiai 

többletszolgáltatásokat az ép fejlődésű kortárscsoporton belül kapják meg. 
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Az integráció feltételei a következők (ezek természetesen a szegregált intézményekben 

is jelen vannak). 

21. Objektív tényezők 

Az objektív tényezők közé tartoznak a tanulásban akadályozott gyermek iskolai 

boldogulását segítő tárgyi feltételek.  

 Az iskolának ki kell dolgoznia egy egységes, minden tanulóra kiterjedő, azonos 

tananyagot közvetítő tantervet, eltérés mindössze a tanulóktól elvárt, az egyéni 

képességekhez illeszkedő követelmények szintjén jelentkezhet. 

 A kisebb osztálylétszámú osztály kialakításakor figyelembe kell venni a fiatal 

tanulási akadályozottságát, így az osztályban 2 főnek számít, mert tanítása több 

figyelmet, megsegítést és speciális bánásmódot igényel.   

22. Szubjektív tényezők  

 A befogadó pedagógus szemlélete, módszerei, segítőkészsége, kreativitása, 

valamint a fogyatékosságról szóló ismeretei.  

 A szülők támogatása, hozzáállása és aktivitása.  

 A gyógypedagógus érzékenysége a probléma, illetve a gyermek iránt, 

felkészültsége, szakmai tudása, személyisége. A szakemberek közti 

kapcsolatrendszerben a leglényegesebb a pedagógus és a gyógypedagógus jó 

kapcsolata.  

 A társak és a környezet elfogadása. A sikeres integráció, beilleszkedés és 

elfogadás a személyiség szempontjából nézve kétirányú. Múlik azon is, hogy a 

környezet, az osztálytársak mennyire elfogadóak, mennyire hajlandóak a 

viselkedésükön változtatni ahhoz, hogy a fogyatékos gyermeket olyannak 

fogadják el amilyen, és igyekezzenek egyenrangúként kezelni. De múlik a 

fogyatékos gyermek személyiségén is. Minél fiatalabb korban kerül sor az 

integrációra annál nagyobb eséllyel lesz sikeres. 

Az integráció formái lehetnek: 

 Lokális integráció: az integráció legegyszerűbb és viszonylag könnyen 

megvalósítható változata, amikor a sajátos nevelési igényű és a nem sajátos 

nevelési igényű tanulók között semmilyen kapcsolat nem áll fenn, mindössze az 

iskola épülete közös. A tanulásban akadályozott tanulók külön osztályokban, 

csoportokban tanulnak.  

 Szociális integráció: ebben a formában már tudatosan szervezett az együttnevelés, 

a tanulásban akadályozott fiatalok a foglalkozásokon, a tanórákon kívüli időben 

találkoznak a többségi iskolába járó kortársaikkal.  

 Funkcionális integráció: az integrációnak ezen formája is két szinten valósulhat 

meg. A sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési igényű tanulók csoportja 

egy épületben tanul, külön osztályban, azonban a két párhuzamos osztály 

órarendjét tudatosan úgy szervezik, hogy bizonyos óráik egybeessenek (pl. 

készségórák, bizonyos tanórák). Így a két csoport találkozása tervezett és 

rendszeres, az együtt eltöltött időnek van célja. A teljes integráció az integráció 

legmagasabb szintje, amikor együtt fejlesztik a gyermekeket, a tanulásban 
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akadályozott gyermek a tanítási idő minden percét ép kortársaival tölti el.  

Az integrációnak számos előnye lehet a tanulásban akadályozott fiatalok esetében. 

Kutatások igazolták, hogy fejlesztő környezetet jelent számukra ez a kortárs közösség, 

amely jelentheti azt, hogy tanulnak a többiektől, ingergazdag környezetben vannak, 

több ismerethez hozzájuthatnak, de akár azt is, hogy gyorsabb fejlődés tapasztalható 

náluk. A tanulók személyiségfejlődésében is pozitív változásokat hozhat, például nő 

az önbizalmuk. Hosszabb távon sikeresebb lehet a társadalmi beilleszkedése azoknak 

a tanulóknak, akik integrált környezetben vettek részt az oktatás-nevelés 

folyamatában. Emellett barátságok alakulhatnak ki, valamint megtanulhatják a 

segítségkérést, illetve annak elfogadását is a fiatalok. 

 

Módszertani javaslatok 

A tananyag feldolgozása során alapvető szempontok: 

92. az ismeret sokoldalú szemléltetése, elméleti ismeretek gyakorlati 

megerősítése, 

93. az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben történő közlése, 

94. az ismeretek többszöri ismétlést, begyakorlást igénylő rögzítése, 

95. az alapvető ismeretek folyamatos felidézése, 

96. a hiányzó vagy nem megfelelő mélységű ismeretek időbeni pótlása, 

97. az egyes tantárgyakban megjelenő azonos ismeretanyag összehangolása, 

98. lényeges elemek, ok-okozati összefüggések kiemelése, megláttatása, rész - 

egész viszonyának bemutatása, 

99. a tananyag feldolgozása során a vizsgakövetelményekben 

megfogalmazottakat hangsúlyosan kell kezelni. 

A hatékony tantermi gyakorlat érdekében az alábbi tényezőket tekintjük lényegesnek: 

1. Kooperatív tanulás: a kortársakkal való közös munka és a kooperatív tanulás 

hatékonyan fejlesztik a tanulók értelmi és szociális-érzelmi képességeit. A kooperatív 

tanulás minden tanulónak hasznára válik: az a tanuló, aki magyaráz a másiknak, 

jobban és hosszabb időre megjegyzi az információt, az pedig, akinek magyaráznak, az 

ismeretszintjének megfelelőbb információkat kap, hiszen társa felfogási képessége alig 

magasabb, mint az övé. 

2. Együttműködésen alapuló problémamegoldás csökkentheti a zavaró magatartás 

mennyiségét és intenzitását a tanórák alatt. Fontos, hogy az osztály szabályait 

(házirendet) az egész osztály közreműködésével alakítsák ki, és hogy mindig jól 

látható helyen legyen elhelyezve az osztályteremben. 

3. A heterogén csoportalkotás hozzájárulhat a tanulásban akadályozott tanulók és 

többségi társaik között növekvő szakadék csökkentéséhez, valamint elősegítheti a 

diákok és a tanárok pozitív hozzáállását a sajátos nevelési igényű tanulókhoz. A 

tudásszint szerinti csoportosítás a tanulásban akadályozott tanulók 

marginalizációjához vezethet. 

4. A differenciálás létjogosultságát az indokolja, hogy a résztvevők alapvetően 

különböznek egymástól. Nem tarthatók azok a feltételezések, amelyek egy tényezőt 
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tesznek felelőssé a gyerekek tanulási folyamatban való részvételének színvonaláért pl.: 

életkor, intelligencia, nyelvi fejlettség, apa foglalkozása, stb. Helyette inkább több 

sajátosság együttes hatását kell feltételeznünk. Azt hogy melyek ezek, pontosan nem 

tudjuk. Mégis a következő sajátosságait érdemes a tanulóknak megismerni a 

differenciálás érdekében: továbbhaladáshoz szükséges előzetes, megalapozó tudás; 

aktivizálhatóság; önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség; együttműködési 

képesség színvonala; társas helyzet jellemzői. Mindezeket figyelembe kell vennünk 

annak eldöntésekor, hogy közös tanulási vagy differenciált tanulási feltételeket 

biztosítunk tanulóink számára. A differenciálás módozatai a következő lehetnek:  

 Differenciálás a segítségadásban: ha azonos tananyagot dolgozunk fel a 

tanulásban akadályozott fiatalok több segítséget igényelhetnek pl.: a feladat 

megismétlése a nekik megfelelő nyelvi szinten, a feladat kis lépésekre bontása, 

példa bemutatása, analógiák kihasználása, mintaadás, stb. 

 Differenciálás a feladatok szintjén: adhatunk kevesebb feladatot a lassúbb 

munkatempójú fiatalok részére, vagy éppen többet a gyorsabbaknak. 

 Differenciálás a tevékenységek szintjén: használhatnak-e a gyerekek 

valamilyen eszközt vagy nem. Kötött vagy választható-e a tevékenység. A 

választási lehetőség biztosítása fokozhatja a gyerekek motivációját, 

felelősségérzetüket. 

 Differenciálás a szociális keretek szintjén: a gyerekek tanulhatnak egyedül, 

párban, kiscsoportban (azonos vagy megosztott feladatokon) vagy akár 

rugalmas tanuló csoportokban. 

 Differenciálás a tanulási stílus szerint: egyesek inkább vizuális típusúak, mások 

auditív vagy motoros beállítottságúak, de előfordulhat ezeknek a kombinációja 

is. Érdemes tájékozódni, hogy adott csoportban melyik dominál és annak 

megfelelően alakítani az ismeretközvetítést.  

 Differenciálás a célok szintjén: mindezek függvényében irreális lehet azonos 

célok kitűzése.  

 Differenciálás az értékelésben: ha a fentieknek megfelelően szervezzük az 

oktatást, akkor a szokásos iskolai értékelési módok (osztályzás, egyszavas 

minősítés) nehézkessé, szinte lehetetlenné válnak. A legalkalmasabb forma a 

leíró, szöveges értékelés lehet, amelynek feltételei is vannak. Az értékelés a 

konkrét teljesítményre vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz. 

Tartalmában komplex, mind pozitív, mind negatív elemek megjelennek. A 

fejlődés előző fokához kell, hogy kapcsolódjék és a perspektíva következő fokát 

jelöli meg. Emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét javaslatokat fogalmaz 

meg, a címzettek számára differenciáltan és érthető módon. 

5. Hatékony tanítás a munka megtervezését és következetes ellenőrzését, a 

teljesítmény mérését, értékelését és a magas követelményeket jelenti. A tanulásban 

akadályozott tanulók tekintetében ez a módszer az egyéni fejlesztési terv segítségével 

valósítható meg. Ennek a pedagógiai tevékenységnek a támogatására hozták létre az 

„Elektronikus Egyéni Fejlesztési Tervet”, az EEFT nevű programot (www.eeft.hu). A 
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kialakított struktúra, sok száz oldalas szakmai támogató szöveg, és a tanulók sikereire, 

erősségeire építő egyéni fejlesztést támogató cselekvési tervek hasznos eszközök 

lehetnek. 

6. Otthonos tanulókörzet rendszere: tanulók a tanítás ideje alatt egy kisszámú teremből 

álló tanulási környezetben maradnak, és mintegy csoportfeladatként csak néhány 

pedagógus biztosítja számukra az oktatást, majdnem minden tantárgy esetében. 

Különösen a tanulásban akadályozott tanulók számára fontos ez, hiszen erősíti 

bennük az érzést, hogy tartoznak valahová. Ez elősegíti az állandó környezet 

kialakítását, valamint a nem tudásszint szerint szervezett oktatás megvalósítását. 

Magyarországon is van erre kezdeményezés, például: Dobbantó program 

(www.fszk.hu) 

7. Alternatív tanulási stratégiák segíthetnek abban, hogy a diákok hogyan tanuljanak 

és hogyan oldjanak meg problémákat. Soha ne felejtsük le, hogy az, ami a tanulásban 

akadályozott tanulók javára szolgál, az a többségi tanulók számára is hasznos. 

8. Az IKT-s eszközök használata jelentős szerepet kap a habilitációs, rehabilitációs és 

a tanórai célok megvalósításában és feladataiban. Az olyan oktatóprogramok, amelyek 

valamilyen információszerzési lehetőséget adnak – a multimédia segítségével –, 

nagyon alkalmasak arra, hogy a tanulásban akadályozott tanulók számára 

megkönnyítsék az adott tananyag megértését, elsajátítását. A látványos, változatos és 

érdekes oktatóprogramok segítenek a tervezésben, a rigid gondolkodás oldásában az 

olvasás megszerettetésében. A multimédiás elemek (hang, kép, animáció) képesek 

arra, hogy a fiatalok figyelmét hosszabb távon fenntartsák, az új ismeretanyagot 

megértsék, és az IKT-s eszközök segítségével az elsajátított tananyagról játékos 

formában győződjenek meg. 

10. A befogadó értékelésnek jól körülhatárolható elemei vannak. (1) Azok a módszerek 

és stratégiák, amelyek segítségével világos képet kaphatunk az oktatás folyamatáról, 

a tanuló elért eredményeiről, és amelyek ugyanakkor arról is informálják a 

pedagógust, hogy a jövőben min kell változtatnia egyes tanulók vagy csoportok 

tanítása során. Ezek az elemek egyrészt segítik a reflektálást az adott időszak alatt 

elvégzett munkára, másrészt használható inputokat adnak a következő időszak 

tervezéséhez, a döntéshozatalhoz. (2) A befogadó értékelésben gyűjtött információ 

értéktöbbletet tartalmaz: nem egy adott pillanatról szóló „felvétel”, hanem figyelembe 

veszi az adott oktatási környezetet, beleértve az otthoni vagy egyéb környezeti 

tényezőket is, befolyásolja a gyerekek tanulását és magát a nevelési-oktatási 

folyamatot is. (3) Szerves része azoknak a tényezőknek az értékelése, amelyek 

hozzájárulnak a befogadás megteremtéséhez. (4) Jellemzője a tanuló, a tanárok, 

osztálytársak, szülők és mások bevonása az értékelésbe. (5) Tartalmaz olyan 

eljárásokat, amelyek más funkciókat is betölthetnek. Az iskoláknak aktívan kell 

támogatniuk az értékelés különféle megközelítéseinek kifejlesztését, amelyek egyben 

tükrözik a tanulók ugyancsak különféle tanulási módjait, és amelyek szintén különféle 

módon teszik lehetővé az értékeléshez szükséges tanulási tényanyag összegyűjtését. 

Ez persze azt feltételezi, hogy az iskolán belül a tanárok rugalmasan hozhatnak meg 

http://www.fszk.hu/
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olyan döntéseket, mikor értékeljenek, mit értékeljenek és azt is, hogy a tanárok olyan 

módszerek alkalmazásához is hozzájutnak, amelyek egy adott tanuló által kedvelt 

értékelési eszközök. 

 

Befejezés  

A (speciális) szakiskolák feladata a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges 

ismeretek átadása, illetve az, hogy készítsenek fel az Országos Képzési Jegyzékben 

szereplő szakképesítések körében szakmai vizsgára. Emellett biztosítaniuk kell a 

tanulásban akadályozott diákok pályaválasztásának segítését, munkába állásának 

előkészítését, valamint olyan képességek, készségek fejlesztését is, amelyek a tanulók 

későbbi, önálló életvezetésével kapcsolatosak. 
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VI. Speciális szakiskolai óraterv OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

 

A szakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai:  

 

 

előkészítő 

évfolyam 

heti 

óraszám 

36 hét 

9. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

9. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

10. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

10. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

11. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

11. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

12. 

évfolyam 

heti 

óraszám 

 

12. 

évfolyam 

éves 

óraszám 

32 héttel 

Közismeret 31,5 10,5 378 11,5 414 10,5 378 10,5 336 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

együtt 

0 21 756+70 21 756+105 21 756+105 21 672 

Összesen 31,5 31,5 1134+70 32,5 1170+105 31,5 1134+105 31,5 1008 

8-10% szabad 

sáv  

(közismereti 

rész) 

3,5 2 72 1,5 54 1,5 54 1,5 48 

8-10% szabad 

sáv  

(szakmai 

rész) 

0 1,5 54 2 72 2 72 2 64 

Mindösszesen 

(teljes képzés 

ideje) 

35 35 1260+70 36 1296+105 35 1260+105 35 1120 

A szakképesítés oktatására fordítható idő 3482 óra 

(756+70+756+105+756+105+672+54+72+72+64) nyári összefüggő gyakorlattal és 

szakmai szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

évfolyamonként szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

E gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11258-12 

Tisztítás-

technológiai 

tevékenységek 

Technológia 

ismeret 
3  

 70 

3  

 105 

3  

 105 

2  

Anyag- és 

gépismeret 
3,5  4  4  2,5  

Tisztítás-

technológia 

gyakorlati 

feladatai 

 14  14  14  14 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.       2  

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5  

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5        

Összes heti elméleti/gyakorlati 

óraszám 
 7 14  7 14 7 14 7 14 

Összes heti/ögy óraszám 21  70   21 105   21  105 21  

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 

tanulói éves kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre 

rendelkezésre álló részének legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2.számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény- 

modul 

Tantárgyak/ 

témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
12. 

évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11258-12 

Tisztítás- 

technológiai 

tevékenységek 

Technológia ismeret 108   108   108   64  388 

Munka-, tűz- és 

környezetvédelmi 

szabályok,kockázatelemzés 

20   20   20   15  75 

Felmérés 20   20   20   15  75 

A tisztítás-technológia 

törvényszerűségei 
50   50   50   15  165 

A környezettudatosság, 

szakmai normák, ergonómia 
18   18   18   19  73 

Anyag és-  

gépismeret 
126   144   144   80  494 

Szennyeződések 22   30   30   20  102 

Burkolatok 22   30   30   20  102 

Kezelőszerek 22   30   30   20  102 

Tisztító eszközök, 

gépek és 

berendezések 

60   54   54   20  188 

Tisztítás- 

technológia 

gyakorlati feladatai 

 504   504   504   448 1960 

Kezelőszerek kiválasztása, 

hígítása 
 100   100   100   80 380 

Kézi eszközök használata és 

karbantartása 
 100   100   100   80 380 
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Gépek, berendezések 

használata és karbantartása 
 204   204   204 

105 

 204 816 

Szolgáltatást támogató 

tevékenységek végrehajtása 
 100 

70 

 100 

105 

 100  84 384 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.       64  64 

Nyelvtani rendszerzés 1.       10  10 

Nyelvtani rendszerezés 2.       10  10 

Nyelvi készségfejlesztés       24  24 

Munkavállalói szókincs       20  20 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.       16  16 

Munkajogi alapismeretek       4  4 

Munkaviszony létesítése       4  4 

Álláskeresés       4  4 

Munkanélküliség       4  4 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18        18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4        4 

Munkahelyek kialakítása 4           4 

Munkavégzés 

személyi feltételei 
2           2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2           2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2           2 

Munkavédelmi 

jogi ismeretek 
4           4 

Összes éves elméleti 

/gyakorlati óraszám: 
252 504  252 504  252 504  224 448 2940 

Összes éves/ögy  

óraszám: 
756 70 756 105 756 105 672 3220 

Elméleti óraszámok/aránya 980/ 30,4% 
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Gyakorlati óraszámok/aránya 2240/ 69,6 % 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 

90%-a felosztásra került. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során 

kell teljesülnie. 



 

 

 

 

 

A  

11258-12 azonosító számú 

 

Tisztítás-technológiai tevékenységek 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11258-12 azonosító számú, Tisztítás-technológiai tevékenységek megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

 

11258-12 

Tisztítás- 

technológiai tevékenységek 

Technológia ismeret 
Anyag és- 

gépismeret 

Tisztítás-technológia 

gyakorlati feladatai 
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FELADATOK 

Értelmezi és alkalmazza a munka-, 

tűz- és környezetvédelmi 

szabályokat, a takarítandó terület 

kockázatelemzését 

x     x   x    x   x x    

 Elsősegélyt nyújt x             x  x  x   

 Felméri az adott tisztítandó 

területet és a házirendet, rögzíti a 

típusrendet 

 x                   

Kiválasztja az alkalmazandó 

technológiát vagy eljárást és a 

szükséges gépeket, eszközöket, 

megindokolja a szakmai 

álláspontját 

 x       x x x  

Szedeget, seper és kellősít    x x x  x  x x  

Hulladékkezelést végez a 

tisztítandó területen belül 
x x x x x   x  x x  

Szárazon, impregnáltan és 

nyirkosan le- és feltöröl 
    x x x x  x   

Nedvesen le- és felmos     x x x x  x   

Fertőtlenítő eljárásokat alkalmaz     x x x x  x   

Gyalogkísérő súroló automatával 

tisztít vagy semlegesít 
 x x x x x x x x  x  

Lúgos, savas alaptisztítást végez  x  x x x x x x x x  

Impregnál, védőréteget visz fel a 

felületre 
 x  x x x x x x x   

Védőréteggel ellátott 

padlófelületen, nagy-

fordulatszámú géppel szárazon 

vagy porlasztásos 

eljárással políroz 

 x   x x x x x  x  

Egytárcsás súrolóval vagy 

nagyfordulatszámú géppel tisztít 

és felújítja a védőréteget szóró 

radírozással 

 x   x x x x x  x  
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Természetes és mesterséges 

köveket csiszol, apróbb sérülést 

javít és políroz 

 x   x x x x   x  

Üveget és befoglaló szerkezeteket 

tisztít 
 x   x x x x x x   

Homlokzatot tisztít, falfirkát 

eltávolít és felületvédelmet 

alkalmaz 

x x   x x x x x x   

Kemény, rugalmas és textil 

burkolatot porszívóz, baleseti 

tisztítást végez és foltot eltávolít 

 x  x x x  x   x  

Textilburkolaton programozott 

száraz tisztítást végez 
 x x x x x x x x x x  

Textilburkolaton textilkorongos, 

hengerkefés, szőnyegtisztító 

automatás, szóró-szívó gépes, 

kisnyomású gőzős, száradó-habos 

eljárást végez 

 x x x x x x x x x x  

Textilburkolaton alaptisztítást 

végez 
 x x x x x x x x x x  

Ipari berendezéseket és 

műtárgyakat tisztít szárazjeges, 

zárt vagy nyitott szemcseszórásos, 

nagynyomású hideg vagy 

gőzfázisos eljárással 

 x x x x x x x x x x  

Szolgáltatást támogató 

tevékenységeket végez: pótolja a 

szaniter fogyóanyagokat, illatosítja 

a helyiségeket; hatékonyságot, 

minőséget és rendellenességet 

vizsgál és dokumentál; visszaállítja 

a típusrendet, átadja a szolgáltatás 

eredményét 

 x x x        x 

Szedeget, seper és kellősít 

vezetőüléses géppel 
 x   x   x   x  

Vezetőüléses súroló automatával 

tisztít vagy semlegesít 
 x   x x x x x  x  

Összetett feladatot hajt végre a 

vezetőüléses seprő-súroló 

automatával 

 x   x x x x   x  

Az előírt felhasználó szintű 

karbantartást végrehajtja 
       x  x x  

SZAKMAI ISMERETEK 

Vegyi, mechanikus, hőhatás és 

reakcióidő 
         x           

Hulladékok, szennyeződések, 

mikroorganizmusok és evolúció 
    x                

Tisztítási és fertőtlenítési 

technológiák szinergiája 
            x   x     
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Felületek, berendezési tárgyak, 

eszközök és területek felmérése 
 x           

Burkolatok, területek, felületek és a 

takarítási technológiák és a 

szennyeződések kölcsönhatásai 

  x  x x x      

Kezelőszerek, alapanyag és 

hatóanyag szerinti osztályozás 
      x  x    

Kezelőszerek, pH-rendszer szerinti 

osztályozás 
      x  x    

Kezelőszerek, hatások és funkciók 

szerinti osztályozás 
      x  x    

Oldószerek hatása a környezetre       x  x    

Vegyi veszélyforrások x      x  x    

Kezelőszerek tárolása és szállítása       x  x    

Tűzveszélyes anyagok tárolása és 

szállítása 
x      x  x    

Szakmunkás szerepe a higiéniai 

rendszeren belül, szabályozásokkal 
  x x        x 

Minőségirányítás folyamatai és 

kölcsönhatásai 
  x x        x 

Felületek, berendezési tárgyak, 

eszközök és területek felmérése 
 x           

Kockázatelemzés  x       x    

Idő- és kezelőszer szükséglet 

ismeretei 
      x      

Tisztítás-technológia gyakorlati 

megvalósításának szintjei 
  x          

Tisztítás-technológia 

törvényszerűségei 
  x          

Alapeljárások és technológiák          x x  

Gépek, eszközök és tartozékok 

műszaki jellemzőinek ismeretei 
       x     

Gépek üzemeltetése és felhasználó 

szintű karbantartása 
       x   x  

Hibaelhárítás           x  

Elsősegélynyújtás x            

Egyéni és kollektív védőeszközök x            

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x  x  x  x  x     

Szakmai nyelvi íráskészség x x x x  x  x  x x      

Szakmai nyelvű hallott szöveg 

megértése 
x x x x  x  x x   x     

Szakmai nyelvű beszédkészség x x x x x x x x     

Piktogram és színkód jelképek 

értelmezése 
x x x x x x x x     

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás          x  x x  x  

Önállóság         x  x  x  x  

Térbeli tájékozódás         x  x  x   x 
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő és fenntartó 

készség 
        x  x   x  x 

Meggyőzőkészség          x x  x  x  

Közérthetőség          x x  x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerekben való gondolkodás         x   x x   x 

Áttekintő képesség         x  x   x x  

Helyzetfelismerés          x x   x x  
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44. Technológia ismeret tantárgy      388 óra 

 

8.13. A tantárgy tanításának célja 

A technológia ismeret tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és 

rendszerezze azokat az ismereteket, amelyek segítségével a tanulók képesek a 

tisztítás-technológia fontosságának és törvényszerűségeinek 

meghatározására.  

Ismerjék meg a tanulók a tisztítás-technológia múltját, jelenét, jövőjét és 

társadalmi fontosságát. Tevékenységük során alkalmazzák a munka-, tűz- és 

környezetvédelmi szabályokat, képes legyenek elsősegélyt nyújtani. A 

munkaterület felmérésében jártas legyen, házi és típusrendet kezeljen. 

Alkalmazza a környezettudatosságot, színkód rendszert, szakmai normákat. 

 

8.14. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. Elemi számolási készség általános fizikai, kémiai és 

környezetvédelmi és higiéniai ismeretek. 

Az technológia ismeret tantárgy kiterjed: 

-  A munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok és kockázatelemzés  

értelmezésének és alkalmazásának módjaira,az elsősegély nyújtás 

szabályaira 

- A felméri a munkaterületet, beazonosít, meghatároz közvetett vagy 

közvetlen adatok alapján, házi- és típus rendet kezeli 

- A tisztítás-technológia törvényszerűségeire, kockázati kategóriákra, hatás 

mechanizmusokra, piktogramokra és technológiai fegyelemre  

- Környezettudatosságra, a színkód rendszerre, szakmai norma rendszer 

alkalmazására, az ergonomikus eszköz és gép használat elveire 

 

8.15. Témakörök 

 

1.3.1. Munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, kockázatelemzése 

75 óra 

- Értelmezi és alkalmazza a munkaterület, munka-, tűz- és 

környezetvédelmi szabályait 

- Kockázatelemzés 

- Elsősegélyt nyújt 

 

1.3.2. Felmérés        75 óra 

- Értelmezi és alkalmazza a házirendet, valamint rögzíti a típusrendet 

- Felméri a munkaterületet, beazonosít, meghatároz közvetett vagy 

közvetlen adatok alapján  

- Házi- és típusrendet kezel 
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1.3.3. A tisztítás-technológia törvényszerűségei   165 óra 

- Kockázati kategóriák 

- Tisztasági szintek 

- Hatás mechanizmusok 

- Piktogramok  

- Technológiai fegyelem és aranylépések 

- A technológia fegyelem táblázata 

1.3.4. A környezettudatosság, szakmai normák, ergonómia  73 óra 

- A környezettudatosság fogalma víz, kezelőszer felhasználása és a 

szennyvíz kezelése 

- Tisztítás-technológiai normák- és a munkateljesítmény 

összehasonlítása 

- Ergonómia: a kézi-gépi eszközök szakszerű használata 

 

8.16. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem, tanműhely vagy költségvetési intézmény 

 

8.17. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

8.17.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás)  

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 Magyarázat   x - 

1.2. Elbeszélés    - 

1.3. Megbeszélés  x  - 

1.4. Vita  x  - 

1.5. Szemléltetés   x - 

1.6. Projekt  x  - 

1.7. Kooperatív tanulás  x  - 

1.8. Szimuláció   x - 

1.9. Szerepjáték   x - 

1.10. Házi feladat   x - 
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8.17.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
    

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.5. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
   - 

2.6. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
   - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

8.18. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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9. Anyag- és- gépismeret tantárgy       494 óra 

 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

Az anyag- és gépismeret tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és 

rendszerezze azokat az ismereteket, amelyek segítségével a tanulók képesek a 

tisztítás-technológia fontosságának és törvényszerűségeinek meghatározására.  

Ismerjék meg a tanulók a tisztítás-technológia múltját, jelenét, jövőjét és 

társadalmi fontosságát. Tevékenységük során ismerjék fel a szennyeződések 

típusát, mennyiségét. A tisztítandó burkolatok fizikai, kémiai tulajdonságait, 

gyártástechnológiáját ismerjék meg. A kezelőszerek alapanyagait és 

csoportosításait ismerjék, tudják osztályozni pH és alkalmazás-technikai 

szempontok szerint. 

A tisztító eszközöket, gépeket, berendezéseket és felépítésüket, működési 

mechanizmusukat és karbantartásukat sajátítsák el. 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. Elemi számolási készség általános fizikai, kémiai és 

környezetvédelmi és higiéniai ismeretek. 

 

Az anyag és gépismeret tantárgy kiterjed: 

- A szennyeződések megismerésére, a mechanikus, vegyi, biológiai 

szennyeződések osztályozására, mennyiségének becslésére, veszélyeire 

és elhárítási módjaira. 

- Kemény, rugalmas, textil burkolatok alapanyagaira, gyártására 

technológiájára, fizikai és kémiai tulajdonságaira  

- A biztonsági adatlap ismeretére, a kezelőszerek alapanyagaira, 

csoportosítására, pH és alkalmazástechnikai csoportosítására és a víz 

szerepére 

- A kézi eszközök anyagaira, kül - és beltéri fajtáira, a gépek, berendezések 

működési elveire és csoportosításukra. 

 

9.3. Témakörök 

 

9.3.1.  Szennyeződések      102 óra 

A tisztítás-technológiai szakember felségterülete 

A szennyeződések osztályozása  

Mechanikus szennyeződések 

Veszélyek és elhárítási módok 

A mechanikus szennyeződések osztályozása 

Vegyi szennyeződések 

Veszélyek és elhárítási módok 

A vegyi szennyeződések osztályozása 
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Biológiai szennyeződések 

Veszélyek és elhárítási módok 

Biológiai szennyeződések osztályozása 

Szennyeződések mennyiségének becslése 

Szennyeződések tünetei (ozmológiai hatások) 

 

9.3.2.  Burkolatok       102 óra 

Rugalmas burkolatok 

Fa alapanyag 

Farost (laminált) 

Gumi (sportpadló) 

Linóleum 

Parafa 

PVC (Poli-Vinil-Klorid) 

Kemény burkolatok 

Öntött burkolatok 

Kőburkolatok 

Égetett agyag burkolatok 

Fémburkolatok 

Műanyag burkolatok 

Üvegek 

Textilburkolatok 

Kézi csomózású szőnyegek 

Gépi előállítású szőnyegek 

Egyéb gyártástechnológiájú szőnyegek 

Speciális szőnyegek 

Padlószőnyegek jellemzői 

Természetes alapanyagból készült ismertebb dekorációs szövetek 

 

9.3.3.  Kezelőszerek       102 óra 

Biztonsági adatlap 

A kezelőszerek alapanyagai és csoportosításuk 

pH szerinti osztályozás 

Alkalmazástechnika szerinti osztályozás 

A víz szerepe 

Erősen savas tisztítószerek 

Savas tisztítószerek   

Bőrsemleges tisztítószerek 

Semleges tisztítószerek 

Lúgos és erősen lúgos tisztítószerek 

Biológiai tisztítószerek 

Szerves oldószeres tisztítószerek 

Felületnemesítő szerek 
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Fertőtlenítőszerek 

Felületmódosító szerek 

Különleges szerek 

 

9.3.4.  Tisztító eszközök, gépek és berendezések  188 óra 

Kézi tisztító eszközök 

Kültéri tisztítás eszközei 

Beltéri tisztítás eszközei 

Létrák, állványok alkalmazása 

Gépi tisztító berendezések és tartozékok 

Tisztító gépek csoportosítása 

Vákuum gépek 

Padlókezelő és karbantartó gépek 

Nyomással dolgozó gépek 

Speciális- és célgépek, kiegészítő eszközök 

Akkumulátorok 

Emelő berendezések 

Vezetőüléses gépek 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem, tanműhely vagy költségvetési intézmény 

 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás)  

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. vita  x  - 

1.5. szemléltetés   x - 

1.6. projekt  x  - 

1.7. kooperatív tanulás  x  - 

1.8. szimuláció   x - 

1.9. szerepjáték   x - 

1.10. házi feladat   x - 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
    

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.5. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
   - 

2.6. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
   - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja 

szerinti értékeléssel. 
 



 

1480 

 

10. Tisztítás-technológia gyakorlati feladatai tantárgy    1960 óra 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

A tisztítás-technológia gyakorlati feladatai tantárgy oktatásának célja, hogy 

közvetítse és rendszerezze azokat a gyakorlati ismereteket, amelyek segítségével 

a tanulók képesek a tisztítás-technológia fontosságának és törvényszerűségeinek 

meghatározására.  

Ismerjék meg a tanulók a tisztítás-technológia múltját, jelenét, jövőjét és 

társadalmi fontosságát. Tevékenységük során alkalmazza a környezettudatosság 

fogalmát, szakmai normákat és az ergonómiát. A tisztítandó burkolatokon 

található szennyeződéseket a technológia fegyelem figyelembe vételével képes 

legyen eltávolítani. Az alkalmazandó eszközökkel, gépekkel, kezelőszerekkel 

szakszerűen tudja ellátni a tisztítás-technológiai feladatát. Tevékenysége során 

szolgáltatás támogató tevékenységet minőségellenőrzést, dokumentálást és 

eszköz-gépkarbantartást hajt végre. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. Elemi számolási készség általános fizikai, kémiai és 

környezetvédelmi és higiéniai ismeretek. 

 

A Tisztítás-technológia gyakorlati feladatai tantárgy kiterjed: 

- A kezelőszerek kiválasztására: a szennyeződés, a burkolat és az alkalmazandó 

tisztítás- technológia ismeretében, a hígítás szakszerű végrehajtására 

- A kézi eszközök használatára, tologatós, KSM és 8 módszerre, a színkódok 

alkalmazására és karbantartásra 

- A gépek, berendezések kezelőszerveinek kezelésére, az átalakító szerkezetek 

szakszerű használatára, ergonomikus munkavégzésre és karbantartásra 

- Szolgáltatást támogató tevékenységek végrehajtására: fogyó anyagok pótlására, 

vizsgálatokra, dokumentálásra, a típus rendre, a szolgáltatás eredményére 

 

10.3. Témakörök 

 

10.3.1. Kezelőszerek kiválasztása és higítása   380 óra 

Biztonsági adatlap 

A kezelőszerek alapanyagai és csoportosításuk 

pH szerinti osztályozás 

Alkalmazástechnika szerinti osztályozás 

A víz szerepe 

Erősen savas tisztítószerek   

Savas tisztítószerek   

Bőrsemleges tisztítószerek 

Semleges tisztítószerek 
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Lúgos és erősen lúgos tisztítószerek   

Biológiai tisztítószerek 

Szerves oldószeres tisztítószerek 

Felületnemesítő szerek 

Fertőtlenítőszerek 

Felületmódosító szerek 

Különleges szerek 

 

3.3.2. Kézi eszközök használata és karbantartása   380 óra 

- A kézi eszközök ergonómiája,  

- Alkalmazástechnika: tologatós, KSM és fektetett 8-as módszerek 

- A színkódok alkalmazása  

- Eszközök karbantartása 

 

3.3.3. Gépek, berendezések használata és karbantartása 816 óra 

- A tisztítógépek, berendezések kezelőszerveinek kezelése és 

használata  

- A segéd- és átalakító szerkezetek kezelése és használata, 

- Ergonomikus munkavégzés  

- Tisztítógépek, berendezések karbantartása 

 

3.3.4.  Szolgáltatást támogató tevékenységek végrehajtása 384 óra 

- A szaniter fogyó anyagok típus,  minőség, mennyiség szerinti pótlása 

- A higiéniai rendszerek szerint illatosítja a helyiségeket  

- Hatékonyságot, minőséget és rendellenességet vizsgál, dokumentál  

- Meghatározott módon rögzíti, dokumentálja és visszaállítja a 

típusrendet  

- A szolgáltatás eredményét átadja a megrendelőnek 

 

3.4.  A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem, tanműhely vagy költségvetési intézmény  
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3.5.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés    - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 

 

3.5.2.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
    

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
   - 

2.5. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 
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2.6. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 
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k
in
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FELADATOK 

Idegen nyelven:         

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatványt kitölt 
x x x x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:         

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok       
x 

a munkakör alapkifejezései       x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven 

feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 

való reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés    x x    

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság  x  x  x   

Kapcsolatteremtő készség    x  x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés    x  x   

Analitikus gondolkodás      x   
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4. Foglalkoztatás I. tantárgy       64 óra 

 

4.1.A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és 

szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló 

idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a 

munkáját.  

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető 

nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a 

mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az 

idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási 

készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a 

szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

4.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek 

 

4.3.Témakörök 

 

4.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1     10 óra 

A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 

vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz 

kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a 

jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű 

mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása 

révén a diák alkalmassá válik a munkavégzés során az elvégezendő, illetve 

elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó által idegen nyelven feltett 

egyszerű, az elvégezendő munka elért eredményére, illetve a jövőbeli 

feladatokra vonatkozó kérdések megértse, valamint a helyes igeidő 

használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz reagálni. 

A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztosság csak az alapvető 

igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 

4.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2     10 óra 

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, 

a jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, 

szükségesség) - használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen 

nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. 

Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún idegen 

nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 3 alapvető igeidő, a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés, 
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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.  

 

4.3.3. Nyelvi készségfejlesztés      24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/  

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák 

idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív 

nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegennyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön keresztül valósul meg. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját 

meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, 

hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen 

nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél 

tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi 

asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának 

képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv 

szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind 

a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- 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. 

 

4.3.4. Munkavállalói szókincs      20 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 

mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának 

elsajátítása révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 

célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami 

alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 
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tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó 

gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. 

 

4.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanteremben, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 

 

4.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, 

mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.3. megbeszélés   x  

1.5. szemléltetés   x  

1.7. kooperatív tanulás  x   

1.8. szerepjáték  x   

1.9. házi feladat x    

1.10. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    
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2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

4.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
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FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x x   

Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat   x  

Feltérképezi a karrierlehetőségeket   x  

Vállalkozást hoz létre és működtet    x 

Motivációs levelet és önéletrajzot készít   x  

Diákmunkát végez  x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 

munkavállaló felelőssége x x   

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x x   

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka) x x   

Álláskeresési módszerek   x  

Vállalkozások létrehozása és működtetése    x 

Munkaügyi szervezetek   x  

Munkavállaláshoz szükséges iratok  x   

Munkaviszony létrejötte  x   

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 

nyugdíjbiztosítási összefüggései x x   

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 

lehetőségei    x x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)    x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x x x x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x x x x 

Elemi szintű számítógéphasználat x x x x 

Információforrások kezelése x x x x 

Köznyelvi beszédkészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x x x x 

Szervezőkészség   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x x 

Határozottság x x x x 
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x x 

Információgyűjtés x x x x 
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5. Foglalkoztatás II. tantárgy       16 óra 

 

5.1.A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 

elsajátítására. 

 

5.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

5.3.Témakörök  

 

5.3.1. Munkajogi alapismeretek      4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei 

(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, 

együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért 

való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 

munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, 

felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, fajtái: atipikus 

munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 

történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, 

háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka.  

 

5.3.2. Munkaviszony létesítése      4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 

határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, 

képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 

munkáltató által kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 

összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és 

járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái 

(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

5.3.3. Álláskeresés        4 óra 
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Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 

munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 

támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 

kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, 

önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél 

felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 

személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 

Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben), 

munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába 

történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó 

(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál 

(NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 

szerepe. 

 

5.3.4. Munkanélküliség       4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 

álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő 

együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség 

megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; 

munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj 

előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 

önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, 

béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, 

vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, 

pszichológiai tanácsadás. 

 

 

5.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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-  

 

5.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés   x  

1.10. szerepjáték  x   

1.11. házi feladat   x  

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   

 

5.6.A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  
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A  

11500-12 azonosító számú 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

 11500-12 

Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 

jelentőségét 
x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 

kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 
 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 

szervezési feltételeivel kapcsolatos 

munkavédelmi követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a 

munkavédelmi feladatok ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási 

megbetegedések hátrányos következményei 
x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 

szabályozása 
x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 

feltételei 
  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
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Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  
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6. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy     18 óra 

 

6.1.A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges 

kompetenciák elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

6.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

- 

 

6.3.Témakörök  

 

6.3.1.  Munkavédelmi alapismeretek     4 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági 

és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására 

szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és 

szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére 

és testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 

munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége 

a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések 

megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a 

biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések 

fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai. 

 

12.3.2. Munkahelyek kialakítása       4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

Szociális létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  
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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. 

 

12.3.3. Munkavégzés személyi feltételei      2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri 

alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, 

munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 

irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

12.3.4. Munkaeszközök biztonsága      2 óra 

Munkaeszközök halmazai 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-

megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb 

dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 

meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás 

követelményei. Veszélyes munkaeszközök, 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. 
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12.3.5. Munkakörnyezeti hatások       2 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és 

keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások 

valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a 

lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége 

a munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a 

munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A 

munkavállalók részvételének jelentősége 

 

12.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek      4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének 

megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben 

meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a 

követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók, 

munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 

törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek rendeleteinek 

szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok, 

illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, 

üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze. 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

6.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

6.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
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tevékenységformák (ajánlás) 

 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 

Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 

jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel  
x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 

ártalmai 

 

6.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat  

 
OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

1/9. évfolyamot követően 70 óra 

2/10. évfolyamot követően 105 óra 

3/11. évfolyamot követően 105 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 

amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 

részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

Szakmai követelménymodulok  Tisztítás-technológia gyakorlati feladatai 

11258-12 

Tisztítás-technológiai tevékenységek 

Kezelőszerek kiválasztása, hígítása 

Kézi eszközök használata és karbantartása 

Gépek, berendezések használata és 

karbantartása 

Szolgáltatást támogató tevékenységek 

végrehajtása 

 

A szakmai követelménymodul 11258-12, Tisztítás-technológiai tevékenység 
 a 9. évfolyamot követően 

Tisztítás-technológia gyakorlati feladatai 

Témakörök 

1. Kezelőszerek kiválasztása, higítása 

Biztonsági adatlap 

A kezelőszerek alapanyagai és csoportosításuk 

pH szerinti osztályozás 

Alkalmazástechnika szerinti osztályozás 

A víz szerepe  

Erősen savas tisztítószerek   

Savas tisztítószerek   

Bőrsemleges tisztítószerek  

Semleges tisztítószerek  

Lúgos és erősen lúgos tisztítószerek   

Biológiai tisztítószerek 

Szerves oldószeres tisztítószerek  

Felületnemesítő szerek 

Fertőtlenítőszerek 

Felületmódosító szerek 

Különleges szerek 
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2. Kézi eszközök használata és karbantartása 

Kézi tisztító eszközök 

Kültéri tisztítás eszközei 

Beltéri tisztítás eszközei 

Létrák, állványok alkalmazása 

Felhasználói szintű karbantartás 

3. Gépek, berendezések használata és karbantartása 

Gépi tisztító berendezések és tartozékok 

Vákuum gépek 

Padlókezelő és karbantartó gépek 

Nyomással dolgozó gépek 

Speciális- és célgépek, kiegészítő eszközök 

Akkumulátorok 

Emelő berendezések 

Vezetőüléses gépek 

Felhasználói szintű karbantartás 

4. Szolgáltatást támogató tevékenységek végrehajtása 

Pótolja a szaniter fogyóanyagokat 

Illatosítja a helyiségeket 

Hatékonyságot, minőséget és rendellenességet vizsgál és dokumentál 

Rögzíti és visszaállítja a típusrendet 

Átadja a szolgáltatás eredményét 

 

 

A szakmai követelménymodul 11258-12, Tisztítás-technológiai tevékenység 

 a 10. évfolyamot követően 

Tisztítás-technológia gyakorlati feladatai 

Témakörök 

1. Kezelő szerek kiválasztása, hígítása 

Biztonsági adatlap 

A kezelőszerek alapanyagai és csoportosításuk 

pH szerinti osztályozás 

Alkalmazástechnika szerinti osztályozás 

A víz szerepe  

Erősen savas tisztítószerek   

Savas tisztítószerek   

Bőrsemleges tisztítószerek  
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Semleges tisztítószerek  

Lúgos és erősen lúgos tisztítószerek   

Biológiai tisztítószerek 

Szerves oldószeres tisztítószerek  

Felületnemesítő szerek 

Fertőtlenítőszerek 

Felületmódosító szerek 

Különleges szerek 

2. Kézi eszközök használata és karbantartása 

Kézi tisztító eszközök 

Kültéri tisztítás eszközei 

Beltéri tisztítás eszközei 

Létrák, állványok alkalmazása 

Felhasználói szintű karbantartás 

3. Gépek, berendezések használata és karbantartása 

Gépi tisztító berendezések és tartozékok 

Vákuumgépek 

Padlókezelő és karbantartó gépek 

Nyomással dolgozó gépek 

Speciális- és célgépek, kiegészítő eszközök 

Akkumulátorok 

Emelő berendezések 

Vezetőüléses gépek 

Felhasználói szintű karbantartás 

4. Szolgáltatást támogató tevékenységek végrehajtása 

Pótolja a szaniter fogyóanyagokat 

Illatosítja a helyiségeket 

Hatékonyságot, minőséget és rendellenességet vizsgál és dokumentál 

Rögzíti és visszaállítja a típusrendet 

Átadja a szolgáltatás eredményét 
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A szakmai követelménymodul 11258-12, Tisztítás-technológiai tevékenység 

 a 11. évfolyamot követően 

Tisztítás-technológia gyakorlati feladatai 

Témakörök 

1. Kezelőszerek kiválasztása, higítása 

Biztonsági adatlap 

A kezelőszerek alapanyagai és csoportosításuk 

pH szerinti osztályozás 

Alkalmazástechnika szerinti osztályozás 

A víz szerepe  

Erősen savas tisztítószerek   

Savas tisztítószerek   

Bőrsemleges tisztítószerek  

Semleges tisztítószerek  

Lúgos és erősen lúgos tisztítószerek   

Biológiai tisztítószerek 

Szerves oldószeres tisztítószerek  

Felületnemesítő szerek 

Fertőtlenítőszerek 

Felületmódosító szerek 

Különleges szerek 

2. Kézi eszközök használata és karbantartása 

Kézi tisztító eszközök 

Kültéri tisztítás eszközei 

Beltéri tisztítás eszközei 

Létrák, állványok alkalmazása 

Felhasználói szintű karbantartás 

3. Gépek, berendezések használata és karbantartása 

 

Gépi tisztító berendezések és tartozékok 

Vákuumgépek 

Padlókezelő és karbantartó gépek 

Nyomással dolgozó gépek 

Speciális- és célgépek, kiegészítő eszközök 

Akkumulátorok 

Emelő berendezések 

Vezetőüléses gépek 

Felhasználói szintű karbantartás 
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4. Szolgáltatást támogató tevékenységek végrehajtása 

Pótolja a szaniter fogyóanyagokat 

Illatosítja a helyiségeket 

Hatékonyságot, minőséget és rendellenességet vizsgál és dokumentál 

Rögzíti és visszaállítja a típusrendet 

Átadja a szolgáltatás eredményét 
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15. 

 
SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ 

a 

31 215 02 

VIRÁGKÖTŐ 

részszakképesítés 

speciális szakiskolában történő oktatásához  

tanulásban akadályozottak (st) számára 

a  

34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő szakképesítés  

kerettanterve alapján 

 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakmai tantervi adaptáció     

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 31 215 02 Virágkötő részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet  

– a szakképesítések kerettanterveit tartalmazó NGM rendelet 

alapján készült.       

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

 

A részszakképesítés azonosító száma: 31 215 02 

 

A részszakképesítés megnevezése: Virágkötő 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság 
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Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVI. Kereskedelem 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

III. A részszakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 20. Mezőgazdasági 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra 

 

 

IV. A részszakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 

megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Részszakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítésszakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: nincs 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: nincs 
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XXVI. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok 

 
A tanulási akadályozottság jellemzői 

A tanulási akadályozottság a tanulás minden területére kiterjed, hosszan tartó, végigkíséri a gyermeket 

egész iskolai pályafutása alatt. A tanulási képesség fejlődésében olyan átfogó zavar következik be, amely 

jelentősen akadályozza a gyermek tanulását. Gyógypedagógiai eszközökkel ezen az állapoton sokat lehet 

változtatni, és meg lehet előzni a tanulási akadályozottság további romlását. A tanulásban akadályozott 

gyermekek gyógypedagógiai segítségnyújtással a többségi iskolát is látogathatják. Ha azonban nem 

kapnak elég segítséget, akkor kudarc-kudarcra halmozódik, egyre jobban elfordulnak az iskolától, 

tanulási kedvük (motivációjuk) és önértékelésük rohamosan csökken, és ezzel életesélyeik is romlanak. 

Megfelelő segítséggel azonban ez elkerülhető és hozzá lehet őket segíteni az örömmel és figyelemmel 

végzett eredményes tanuláshoz. A segítség a fiatal egyéni fejlesztését és a tanulási környezet számára 

megfelelővé alakítását egyaránt jelenti. 

Ha ennél pontosabban szeretnénk megfogalmazni a tanulási akadályozottságot, akkor az alábbi 

definícióhoz nyúlhatunk: 

„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az 

idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb 

funkcióképességei, illetve kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási 

nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.” (Mesterházi, 1998, 54.) Tehát az 

idegrendszeri károsodás mellett és helyett ebben a definícióban megjelenik a szociális 

környezet igen erős hatása, amely a későbbi tanulási sikerességet meghatározóan 

befolyásolhatja. 

A tanulási akadályozottság megállapítását a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság szakemberei végzik komplex vizsgálatok alapján. Szakértői 

véleményben rögzítik a fogyatékosság tényét, megjelölve egyúttal a fejlesztés irányait. 
A tanulási akadályozottság – ahogy már szó volt róla – elsősorban iskolai tanulási helyzetekben 

jelentkezik, összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult fejlődésével, melynek következményei sok 

esetben a középiskolás fiatal tanulási teljesítményében is megjelennek, ezért az oktatás során még ekkor 

is figyelemmel kell lenni rájuk. A problémák az érzékelés-észlelés (percepció), a kivitelezés-végrehajtás, 

a szocio-emocionális területeken, valamint a kommunikáció terén egyaránt jelentkezhetnek. 

A társas kapcsolatokban, a szociális interakciókban jelentkező nehézségek a tanulásban 

akadályozott emberek esetében igen gyakoriak, még akkor is, ha az iskolát befejezve 

sikerül munkát találniuk, családot alapítaniuk. A szociális készségek fejlesztésének a 

hívei szerint a „mentális zavarok egy részét a szociális kompetencia hiánya okozza”. Ha 

ez így van, akkor jelentős eredményeket lehet elérni, ha figyelmünket a szociális 

készségek fejlesztésére fordítjuk, s energiát fektetünk bele mind a tanórákon, mind 

pedig azokon kívül. 

 

A szegregált és integrált szervezeti formák  

Szegregált intézményekben tanulnak olyan tanulásban akadályozott diákok, akik 

egyéni szükségleteik miatt nem képesek integrált oktatásban részt venni. Ezekben a 

gyógypedagógiai intézményekben megfelelő végzettségű szakemberek, 

gyógypedagógusok dolgoznak, valamint speciális tantervet alkalmaznak, mindezt 

kislétszámú osztályokban. 
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Integráció esetében a tanulásban akadályozott fiatalok és a nem tanulásban 

akadályozott fiatalok együtt vesznek részt a tanítási folyamatban, a szabadidős 

tevékenységekben. A tanulásban akadályozott gyermekek többségi iskolai nevelésének 

esetében az integráció feladata, hogy a számukra szükséges pedagógiai 

többletszolgáltatásokat az ép fejlődésű kortárscsoporton belül kapják meg. 

Az integráció feltételei a következők (ezek természetesen a szegregált intézményekben 

is jelen vannak). 

23. Objektív tényezők 

Az objektív tényezők közé tartoznak a tanulásban akadályozott gyermek iskolai 

boldogulását segítő tárgyi feltételek.  

 Az iskolának ki kell dolgoznia egy egységes, minden tanulóra kiterjedő, azonos 

tananyagot közvetítő tantervet, eltérés mindössze a tanulóktól elvárt, az egyéni 

képességekhez illeszkedő követelmények szintjén jelentkezhet. 

 A kisebb osztálylétszámú osztály kialakításakor figyelembe kell venni a fiatal 

tanulási akadályozottságát, így az osztályban 2 főnek számít, mert tanítása több 

figyelmet, megsegítést és speciális bánásmódot igényel.   

24. Szubjektív tényezők  

 A befogadó pedagógus szemlélete, módszerei, segítőkészsége, kreativitása, 

valamint a fogyatékosságról szóló ismeretei.  

 A szülők támogatása, hozzáállása és aktivitása.  

 A gyógypedagógus érzékenysége a probléma, illetve a gyermek iránt, 

felkészültsége, szakmai tudása, személyisége. A szakemberek közti 

kapcsolatrendszerben a leglényegesebb a pedagógus és a gyógypedagógus jó 

kapcsolata.  

 A társak és a környezet elfogadása. A sikeres integráció, beilleszkedés és elfogadás 

a személyiség szempontjából nézve kétirányú. Múlik azon is, hogy a környezet, az 

osztálytársak mennyire elfogadóak, mennyire hajlandóak a viselkedésükön 

változtatni ahhoz, hogy a fogyatékos gyermeket olyannak fogadják el amilyen, és 

igyekezzenek egyenrangúként kezelni. De múlik a fogyatékos gyermek 

személyiségén is. Minél fiatalabb korban kerül sor az integrációra annál nagyobb 

eséllyel lesz sikeres. 

 

Az integráció formái lehetnek: 

 Lokális integráció:az integráció legegyszerűbb és viszonylag könnyen 

megvalósítható változata, amikor a sajátos nevelési igényű és a nem sajátos 

nevelési igényű tanulók között semmilyen kapcsolat nem áll fenn, mindössze az 

iskola épülete közös. A tanulásban akadályozott tanulók külön osztályokban, 

csoportokban tanulnak.  

 Szociális integráció: ebben a formában már tudatosan szervezett az 

együttnevelés, a tanulásban akadályozott fiatalok a foglalkozásokon, a 

tanórákon kívüli időben találkoznak a többségi iskolába járó kortársaikkal.  

 Funkcionális integráció: az integrációnak ezen formája is két szinten valósulhat 
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meg. A sajátos nevelési igényű és a nem sajátos nevelési igényű tanulók csoportja 

egy épületben tanul, külön osztályban, azonban a két párhuzamos osztály 

órarendjét tudatosan úgy szervezik, hogy bizonyos óráik egybeessenek (pl. 

készségórák, bizonyos tanórák). Így a két csoport találkozása tervezett és 

rendszeres, az együtt eltöltött időnek van célja. A teljes integráció az integráció 

legmagasabb szintje, amikor együtt fejlesztik a gyermekeket, a  tanulásban 

akadályozott gyermek a tanítási idő minden percét ép kortársaival tölti el.  

Az integrációnak számos előnye lehet a tanulásban akadályozott fiatalok esetében. 

Kutatások igazolták, hogy fejlesztő környezetet jelent számukra ez a kortárs közösség, 

amely jelentheti azt, hogy tanulnak a többiektől, ingergazdag környezetben vannak, 

több ismerethez hozzájuthatnak, de akár azt is, hogy gyorsabb fejlődés tapasztalható 

náluk. A tanulók személyiségfejlődésében is pozitív változásokat hozhat, például: nő az 

önbizalmuk. Hosszabb távon sikeresebb lehet a társadalmi beilleszkedése azoknak a 

tanulóknak, akik integrált környezetben vettek részt az oktatás-nevelés folyamatában. 

Emellett barátságok alakulhatnak ki, valamint megtanulhatják a segítségkérést, illetve 

annak elfogadását is a fiatalok. 

 

Módszertani javaslatok 

A tananyag feldolgozása során alapvető szempontok: 

100. az ismeret sokoldalú szemléltetése, elméleti ismeretek gyakorlati 

megerősítése, 

101. az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben történő közlése, 

102. az ismeretek többszöri ismétlést, begyakorlást igénylő rögzítése, 

103. az alapvető ismeretek folyamatos felidézése, 

104. a hiányzó vagy nem megfelelő mélységű ismeretek időbeni pótlása, 

105. az egyes tantárgyakban megjelenő azonos ismeretanyag összehangolása, 

106. lényeges elemek, ok - okozati összefüggések kiemelése, megláttatása, rész 

- egész viszonyának bemutatása, 

107. a tananyag feldolgozása során a vizsgakövetelményekben 

megfogalmazottakat hangsúlyosan kell kezelni. 

A hatékony tantermi gyakorlat érdekében az alábbi tényezőket tekintjük lényegesnek: 

1. Kooperatív tanulás: a kortársakkal való közös munka és a kooperatív tanulás 

hatékonyan fejlesztik a tanulók értelmi és szociális-érzelmi képességeit. A kooperatív 

tanulás minden tanulónak hasznára válik: az a tanuló, aki magyaráz a másiknak, jobban 

és hosszabb időre megjegyzi az információt, az pedig, akinek magyaráznak, az 

ismeretszintjének megfelelőbb információkat kap, hiszen társa felfogási képessége alig 

magasabb, mint az övé. 

2. Együttműködésen alapuló problémamegoldás csökkentheti a zavaró magatartás 

mennyiségét és intenzitását a tanórák alatt. Fontos, hogy az osztály szabályait 

(házirendet) az egész osztály közreműködésével alakítsák ki, és hogy mindig jól látható 

helyen legyen elhelyezve az osztályteremben. 

3. A heterogén csoportalkotás hozzájárulhat a tanulásban akadályozott tanulók és 

többségi társaik között növekvő szakadék csökkentéséhez, valamint elősegítheti a 
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diákok és a tanárok pozitív hozzáállását a sajátos nevelési igényű tanulókhoz. A 

tudásszint szerinti csoportosítás a tanulásban akadályozott tanulók 

marginalizációjához vezethet. 

4. A differenciálás létjogosultságát az indokolja, hogy a résztvevők alapvetően 

különböznek egymástól. Nem tarthatók azok a feltételezések, amelyek egy tényezőt 

tesznek felelőssé a gyerekek tanulási folyamatban való részvételének színvonaláért pl.: 

életkor, intelligencia, nyelvi fejlettség, apa foglalkozása stb. Helyette inkább több 

sajátosság együttes hatását kell feltételeznünk. Azt hogy melyek ezek, pontosan nem 

tudjuk. Mégis a következő sajátosságait érdemes a tanulóknak megismerni a 

differenciálás érdekében: továbbhaladáshoz szükséges előzetes, megalapozó tudás; 

aktivizálhatóság; önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség; együttműködési 

képesség színvonala; társas helyzet jellemzői. Mindezeket figyelembe kell vennünk 

annak eldöntésekor, hogy közös tanulási vagy differenciált tanulási feltételeket 

biztosítunk tanulóink számára. A differenciálás módozatai a következő lehetnek:  

 Differenciálás a segítségadásban: ha azonos tananyagot dolgozunk fel a 

tanulásban akadályozott fiatalok több segítséget igényelhetnek pl.: a feladat 

megismétlése a nekik megfelelő nyelvi szinten, a feladat kis lépésekre bontása, 

példa bemutatása, analógiák kihasználása, mintaadás stb. 

 Differenciálás a feladatok szintjén: adhatunk kevesebb feladatot a lassúbb 

munkatempójú fiatalok részére, vagy éppen többet a gyorsabbaknak. 

 Differenciálás a tevékenységek szintjén: használhatnak-e a gyerekek valamilyen 

eszközt vagy nem. Kötött vagy választható-e a tevékenység. A választási 

lehetőség biztosítása fokozhatja a gyerekek motivációját, felelősségérzetüket. 

 Differenciálás a szociális keretek szintjén: a gyerekek tanulhatnak egyedül, 

párban, kiscsoportban (azonos vagy megosztott feladatokon) vagy akár 

rugalmas tanuló csoportokban. 

 Differenciálás a tanulási stílus szerint: egyesek inkább vizuális típusúak, mások 

auditív vagy motoros beállítottságúak, de előfordulhat ezeknek a kombinációja 

is. Érdemes tájékozódni, hogy adott csoportban melyik dominál és annak 

megfelelően alakítani az ismeretközvetítést.  

 Differenciálás a célok szintjén: mindezek függvényében irreális lehet azonos 

célok kitűzése.  

 Differenciálás az értékelésben: ha a fentieknek megfelelően szervezzük az 

oktatást, akkor a szokásos iskolai értékelési módok (osztályzás, egyszavas 

minősítés) nehézkessé, szinte lehetetlenné válnak. A legalkalmasabb forma a 

leíró, szöveges értékelés lehet, amelynek feltételei is vannak. Az értékelés a 

konkrét teljesítményre vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz. 

Tartalmában komplex, mind pozitív, mind negatív elemek megjelennek. A 

fejlődés előző fokához kell, hogy kapcsolódjék és a perspektíva következő fokát 

jelöli meg. Emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét javaslatokat fogalmaz 

meg, a címzettek számára differenciáltan és érthető módon. 

5. Hatékony tanítás a munka megtervezését és következetes ellenőrzését, a teljesítmény 

mérését, értékelését és a magas követelményeket jelenti. A tanulásban akadályozott 
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tanulók tekintetében ez a módszer az egyéni fejlesztési terv segítségével valósítható 

meg. Ennek a pedagógiai tevékenységnek a támogatására hozták létre az „Elektronikus 

Egyéni Fejlesztési Tervet”, az EEFT nevű programot (www.eeft.hu). A kialakított 

struktúra, sok száz oldalas szakmai támogató szöveg, és a tanulók sikereire, erősségeire 

építő egyéni fejlesztést támogató cselekvési tervek hasznos eszközök lehetnek. 

6. Otthonos tanulókörzet rendszere: tanulók a tanítás ideje alatt egy kisszámú teremből 

álló tanulási környezetben maradnak, és mintegy csoportfeladatként csak néhány 

pedagógus biztosítja számukra az oktatást, majdnem minden tantárgy esetében. 

Különösen a tanulásban akadályozott tanulók számára fontos ez, hiszen erősíti bennük 

az érzést, hogy tartoznak valahová. Ez elősegíti az állandó környezet kialakítását, 

valamint a nem tudásszint szerint szervezett oktatás megvalósítását. Magyarországon 

is van erre kezdeményezés, például: Dobbantó program (www.fszk.hu) 

7. Alternatív tanulási stratégiák segíthetnek abban, hogy a diákok hogyan tanuljanak és 

hogyan oldjanak meg problémákat. Soha ne felejtsük le, hogy azami a tanulásban 

akadályozott tanulók javára szolgál, az a többségi tanulók számára is hasznos. 

8. Az IKT-s eszközök használata jelentős szerepet kap a habilitációs, rehabilitációs és a 

tanórai célok megvalósításában és feladataiban. Az olyan oktatóprogramok, amelyek 

valamilyen információszerzési lehetőséget adnak – a multimédia segítségével –, nagyon 

alkalmasak arra, hogy a tanulásban akadályozott tanulók számára megkönnyítsék az 

adott tananyag megértését, elsajátítását. A látványos, változatos és érdekes 

oktatóprogramok segítenek a tervezésben, a rigid gondolkodás oldásában az olvasás 

megszerettetésében. A multimédiás elemek (hang, kép, animáció) képesek arra, hogy a 

fiatalok figyelmét hosszabb távon fenntartsák, az új ismeretanyagot megértsék, és az 

IKT-s eszközök segítségével az elsajátított tananyagról játékos formában győződjenek 

meg. 

10. A befogadó értékelésnek jól körülhatárolható elemei vannak. (1) Azok a módszerek 

és stratégiák, amelyek segítségével világos képet kaphatunk az oktatás folyamatáról, a 

tanuló elért eredményeiről, és amelyek ugyanakkor arról is informálják a pedagógust, 

hogy a jövőben min kell változtatnia egyes tanulók vagy csoportok tanítása során. Ezek 

az elemek egyrészt segítik a reflektálást az adott időszak alatt elvégzett munkára, 

másrészt használható inputokat adnak a következő időszak tervezéséhez, a 

döntéshozatalhoz. (2) A befogadó értékelésben gyűjtött információ értéktöbbletet 

tartalmaz: nem egy adott pillanatról szóló „felvétel”, hanem figyelembe veszi az adott 

oktatási környezetet, beleértve az otthoni vagy egyéb környezeti tényezőket is, 

befolyásolja a gyerekek tanulását és magát a nevelési-oktatási folyamatot is. (3) Szerves 

része azoknak a tényezőknek az értékelése, amelyek hozzájárulnak a befogadás 

megteremtéséhez. (4) Jellemzője a tanuló, a tanárok, osztálytársak, szülők és mások 

bevonása az értékelésbe. (5) Tartalmaz olyan eljárásokat, amelyek más funkciókat is 

betölthetnek. Az iskoláknak aktívan kell támogatniuk az értékelés különféle 

megközelítéseinek kifejlesztését, amelyek egyben tükrözik a tanulók ugyancsak 

különféle tanulási módjait, és amelyek szintén különféle módon teszik lehetővé az 

értékeléshez szükséges tanulási tényanyag összegyűjtését. Ez persze azt feltételezi, 

hogy az iskolán belül a tanárok rugalmasan hozhatnak meg olyan döntéseket, mikor 

http://www.fszk.hu/
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értékeljenek, mit értékeljenek és azt is, hogy a tanárok olyan módszerek alkalmazásához 

is hozzájutnak, amelyek egy adott tanuló által kedvelt értékelési eszközök. 

 

A (speciális) szakiskolák feladata a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges 

ismeretek átadása, illetve az, hogy készítsenek fel az Országos Képzési Jegyzékben 

szereplő szakképesítések körében szakmai vizsgára. Emellett biztosítaniuk kell a 

tanulásban akadályozott diákok pályaválasztásának segítését, munkába állásának 

előkészítését, valamint olyan képességek, készségek fejlesztését is, amelyek a tanulók 

későbbi, önálló életvezetésével kapcsolatosak. 

 

XXVII. Speciális szakiskolai óraterv OKJ szerinti részszakképesítés 

oktatásához 

 

A részszakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai: 

 

előkészítő 

évfolyam 

heti óraszám 

36 hét 

9. évfolyam 

heti 

óraszám 

 

9. évfolyam 

éves óraszám 

(36 héttel) 

10. évfolyam 

heti óraszám 

 

10. évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 31,5 10,5 378 11,5 402,5 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
0 21 756+70 21 735 

Összesen 31,5 31,5 1134+70 32,5 1137,5 

8-10% szabad sáv 

(közismereti rész) 
3,5 1,5 54 1,5 52.5 

8-10% szabad sáv  

 (szakmai rész) 
0 2 72 2 70 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
35 35 1260+70 36 1260 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 1703 óra (756+70+735+72+70) nyári 

összefüggő gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

évfolyamonként szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

11074-12 

Növényismeret és -

kezelés 

Növényismeret és -

kezelés 
3,5    

70 

 3   

Növényismeret és 

kezelés gyakorlat 
  7,5   5 

11075-12 

Virágkötészet 

Virágkötészet  3   4   

Virágkötészet 

gyakorlat 
  7    9 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 6,5 14,5 7  14 

Összes heti/ögy óraszám 21   70 21  

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A kerettanterv-adaptáció szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 

törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati 

képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a részszakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

11074-12 

Növényismeret és-

kezelés 

Növényismeret és -

kezelés 
126   105  231 

Növénytani alapismeretek 30     30 

Dísznövény termesztési 

alapismeretek 
20     20 

Egy- és kétnyári 

dísznövények 
20     20 

Évelő dísznövények 

 
20     20 

Lombhullató díszfák és 

díszcserjék 
18     18 

Örökzöld díszfák és 

díszcserjék 
18     18 

Növényházi 

levéldísznövények 
   50  50 

Növényházi virágos 

dísznövények 
   55  55 

Növényismeret és –

kezelés gyakorlat 
 270   175 445 

Dísznövény termesztési 

alapismeretek 
 55    55 

Cserepes és vágott 

növények kezelése 
 40    40 

Egy- és kétnyári 

dísznövények  
 40    40 

Évelő dísznövények 

 
 45    45 

Lombhullató díszfák és 

díszcserjék 
 50    50 

Örökzöld díszfák és 

díszcserjék 
 40    40 

Növényházi 

levéldísznövények 
    85 85 

Növényházi virágos 

dísznövények 
    90 90 

11075-12 

Virágkötészet 

Virágkötészet 108   140  248 

A virágkötészet fogalma, 

története 
5     5 

Virágkezelések 10     10 

Anyagok, eszközök 20     20 

A virágkötészet törvényei 30     30 

Virágkötészeti stílusok 10     10 

Tűzött virágdíszek 15     15 
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Csokrok 18     18 

Koszorúk    24  24 

Díszítő csomagolások    18  18 

Haj- és ruhadíszek    18  18 

Növény-összeültetések    20  20 

Száraz és selyem 

virágdíszek 
   20  20 

Virágdíszek 

összerendezése 
   40  40 

Virágkötészet gyakorlat  252   315 567 

Virágkezelések elvégzése  52    52 

Anyagok, eszközök 

ismerete, használata 
 46    46 

Színek és formák 

gyakorlati alkalmazása 
 60    60 

Virágkötészeti stílusok 

alkalmazása 
 24    24 

Tűzött virágdíszek 

készítése 
 70    70 

Csokrok készítése     60 60 

Koszorúk készítése     60 60 

Díszítő csomagolások 

készítése 
    25 25 

Haj- és ruhadíszek 

készítése 
    35 35 

Növény-összeültetések 

készítése 
    35 35 

Száraz és selyem 

virágdíszek készítése 
    45 45 

Virágdíszek 

összerendezése 
    55 55 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 234  522  245 490 1491 

Összes éves/ögy óraszám: 756  70 735 1561 

Elméleti óraszámok/aránya 479/ 30,7% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 1082/ 69,3% 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes 

óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 

90%-a felosztásra került. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított 

óraszám pedig ajánlás.”  
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A  

11074-12 azonosító számú 

 

Növényismeret és –kezelés 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11074-12 azonosító számú, Növényismeret és –kezelés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a 

témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

11074-12  

Növényismeret és –kezelés 

Növényismeret és-kezelés Növényismeret és –kezelés gyakorlat 
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FELADATOK 

Vágott virágok, zöldek kezelését végzi (visszavágás, lelevelezés, 

vízberakás, speciális kezelések) 
X X      X X X       

Cserepes növényeket gondoz (öntözés, tápoldatozás, tisztítás)        X X X     X X 

Előkészíti a virágokat, a növényeket, a növényi részeket és a 

kellékeket virágkötészeti felhasználásra 
        X X X X X X X X 

Szaktanácsot ad a virágdíszek kiválasztásával kapcsolatban  X X X X X X X X      X X 

Szaktanácsot ad a növény elhelyezésre, ápolásra vonatkozóan  X X X X X X X X      X X 

SZAKMAI ISMERETEK 

Vágott virágok, vágott zöldek kezelési eljárásai X X     X X X X       

Cserepes növények gondozása       X X X X     X X 

Kellékek előkészítése virágkötészeti felhasználásra   X X X X     X X X X   

A növények morfológiai tulajdonságai X                

A növények fiziológiai tulajdonságai X                
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Dísznövények felismerése   X X X X X X   X X X X X X 

A vágott virágok, vágott zöldek, növények és növényi részek 

felhasználási lehetőségei 
  X X X X X X   X X X X X X 

Élettani betegségek, kór- és kárképek felismerése, kezelése a 

virágüzleti körülményekhez képest 
X X       X        

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése X X X X X X X X         

Köznyelvi beszédkészség X X X X X X X X         

Virágkötészeti kéziszerszámok, eszközök használata         X X       

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás         X X       

Szorgalom, igyekezet X X X X X X X X X X X X X X X X 

Kézügyesség         X X X X X X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Közérthetőség X X X X X X X X         

Segítőkészség         X X X X X X X X 

Hatékony kérdezés készsége X X X X X X X X         

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

A környezet tisztán tartása         X X X X X X X X 

Körültekintés, elővigyázatosság         X X       

Problémamegoldás, hibaelhárítás         X X       
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1.Növényismeret és –kezelés tantárgy 231 óra/231 óra 

 

1.1.A tantárgy tanításának célja 

A virágkötő munkája során élő és tartósított növényekkel, növényi részekkel dolgozik, 

ezért ismernie kell a növényeket és legfontosabb tulajdonságaikat. 

A növénytani alapismeretek témakör a növények külső és belső tulajdonságaival, 

életfolyamataival foglalkozik. Az élő növény tulajdonságainak és az élettani 

folyamatoknak az ismerete az elkészített alkotások esztétikai értéke és a növények 

eltarthatósága miatt fontos. 

A dísznövény termesztési témakörök tartalmazzák a dísznövények termesztésével és 

felhasználásával foglalkozó ismereteket. A növények tulajdonságainak (név, szaporítási 

mód, környezeti és kezelési igények, felhasználási lehetőségek) ismerete alapvető a 

virágkötészeti tevékenység szakszerű elvégzéséhez.  

 

1.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A növénytani alapismeretek témakör kapcsolódik a biológiai tanulmányokhoz. A 

dísznövényeket a virágkötészet használja fel, így szoros kapcsolat van a két szakmai 

tantárgy között. A virágkezelések közös témakör, mindkét tantárgyban fontos témakör, 

csak más hangsúllyal és részletezésben. 

 

1.3.Témakörök  

 

1.3.1. Növénytani alapismeretek    30 óra/231 óra 

Növények külső és belső alaktan 

A növény fő részei: a gyökér, a szár, a levél, a virág, a termés, és felhasználásuk 

a virágkötészetben 

A növények alaktana (a levelek, virágok formája, színe, összetettsége, a termések 

típusa) 

A belső felépítés alapfogalmai (sejtek, szövetek, szervek) 

A növények életjelenségei 

A növények növekedése, fejlődése (mag, gyökér, szár, levél, virág, termés) 

A növények felépítő és lebontó folyamatai, szaporodás, mozgás 

Kertészeti szaporítási módok 

Növényrendszertan 

A növénycsoportok (mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők) jellemzői 

A fontosabb dísznövénycsoportok jellemzői 

A növény és a környezet kapcsolata 

A növények kapcsolata más növényekkel, állatokkal és az emberrel 

A kapcsolatok pozitív és negatív hatásai 

A növények alkalmazkodása az élettelen környezeti tényezőkhöz 

A növények fontosabb kórokozói és kártevői 

A honos védett növények védettségének fontossága 

A védett növények felhasználásának korlátai 
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1.3.2. Dísznövény termesztési alapismeretek   20 óra/231 óra 

   A dísznövénytermesztés környezeti tényezői 

   A növények igényeinek megfelelő környezeti tényezők (hőmérséklet, fény, víz, 

tápanyag, talaj) biztosítása a dísznövénytermesztésben, figyelembe vétele az 

eladás, felhasználás során 

   A dísznövény termesztés tárgyi feltételei 

   A dísznövénytermesztéshez szükséges építészeti és műszaki berendezések (pl. 

növényház, öntözőberendezés), anyagok (pl. termesztő-edények, talajkeverékek) 

és eszközök (pl. kéziszerszámok, erő- és munkagépek) 

   Növények szaporítása, nevelése, ápolása, kezelése 

   A dísznövények termesztése: a növények ivaros vagy ivartalan szaporítása, a 

fejlődő növények nevelése és ápolása (pl. öntözés, tápoldatozás, 

növényvédelem). 

   A cserepes növények gondozásának és a vágott virágok kezelésének szerepe a 

megtermelt dísznövények minél hosszabb ideig történő eladhatóságának, 

virágkötészeti célra történő felhasználhatóságának biztosításában 

 

1.3.3. Egy- és kétnyári dísznövények    20 óra/231 óra 

Az egy- és kétnyári növények ismertetése (jellemzés, termesztés, ápolás, kezelés, 

felhasználás) 

A palánták kezelési szabályai 

 

1.3.4. Évelő dísznövények     20 óra/231 óra 

Az évelő vágott virágok ismertetése (jellemzés, termesztés, ápolás, kezelés, 

felhasználás), előnyei, alkalmazásuk lehetőségei 

 

1.3.5. Lombhullató díszfák és díszcserjék   18óra/231 óra 

A lombhullató díszfákról, díszcserjékről származó növényanyag ismertetése (fás 

szárrészek, virágzó és terméses hajtások), felhasználási lehetőségei 

 

1.3.6. Örökzöld díszfák és díszcserjék    18óra/231óra 

A fenyő és örökzöld lomblevelű hajtások, termések, tobozok ismertetése, 

felhasználása a virágkötészetben, különösen a kegyeleti és a karácsonyi 

díszekben 

 

1.3.7. Növényházi levéldísznövények    50 óra/231 óra 

A változatos formájú, színes vagy tarka levelű dísznövények ismertetése, 

felhasználása a belső és külső terekben 

Virágtartókon, bútorokon, ablakpárkányon, télikertben történő elhelyezésük 

A szoliter méretű növények, pálmák, az ámpolnanövények, a broméliák díszítő 

szerepe a különböző terekben 

A levéldísznövények alkalmazása növény-összeültetésben 
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1.3.8. Növényházi virágos dísznövények   55 óra/231 óra 

   A cserepes virágzó dísznövények ismertetése, felhasználása ajándékozási célra, 

lakásdíszként 

   Virágzás után többnyire elvesztik díszítő értéküket, ezért alkalmi díszeknek 

tekinthetők 

 

1.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szaktanterem, laboratórium, demonstrációs terem 

 

1.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. kísérlet  x  - 

1.11. házi feladat x   - 

 

 

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 
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1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése x   - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos verseny/játék  x  - 

 

1.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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2. Növényismeret és –kezelés gyakorlattantárgy   445 óra/445 óra 

 

2.1.A tantárgy tanításának célja 

A virágkötő munkája során élő és tartósított növényekkel, növényi részekkel dolgozik, 

ezért ismernie kell a növényeket és legfontosabb tulajdonságaikat. A biztos 

növényfelismerés alapvető elvárás egy virágkötővel szemben. A növényismeret 

elsajátítására a szakmai gyakorlatok a legalkalmasabbak. 

 

2.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A dísznövényeket a virágkötészet használja fel, így szoros kapcsolat van a két szakmai 

tantárgy között. A virágkezelések közös témakör, mindkét tantárgyban fontos témakör, 

csak más hangsúllyal és részletezésben. 

 

2.3.Témakörök  

 

2.3.1. Dísznövény termesztési alapismeretek   55 óra/445 óra 

Dísznövények szaporítási, nevelési, ápolási munkái 

A virágkötőtől elvárt szaktanácsok adásához szükséges alapvető termesztési 

munkafolyamatok elvégzése 

 

2.3.2. Cserepes és vágott növények kezelése   40 óra/445óra 

A virágüzletbe érkező cserepes növények, vágott virágok és zöldek frissen 

tartásának, eladhatóságuk megőrzésének módjai 

Átvétel, öntözés, növényvédelem, tisztítás, tárolás stb. módjai, anyagai, eszközei 

 

2.3.3. Egy- és kétnyári dísznövények    40 óra/445óra 

A növényismeret gyakorlása 

Az egy- és kétnyári palánták forgalmazásának jellemző időszakai, felhasználási 

céljai 

 

2.3.4. Évelő dísznövények     45 óra/445óra 

A növényismeret gyakorlása 

Az évelő vágott virágok választéka évszakonként 

 

2.3.5. Lombhullató díszfák és díszcserjék   50 óra/445 óra 

A növényismeret gyakorlása 

A tavasszal virágzó cserjék virágzó hajtásainak felhasználása a tavaszi (Húsvéti) 

készítményekben, nyáron a szabadföldi rózsa felhasználása csokrok készítéséhez 

Ősszel a színes, húsos termések felhasználása a mindszenti koszorúkban, 

virágdíszekben 

A száraz termések felhasználása szárazkötészeti díszek anyagaiként 

 

2.3.6. Örökzöld díszfák és díszcserjék    40 óra/445 óra 
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A növényismeret gyakorlása 

Az örökzöld díszfákról, díszcserjékről származó növényanyag felhasználása a 

virágkötészetben, tartós díszek készítésére 

 

2.3.7. Növényházi levéldísznövények    85 óra/445 óra 

A növényismeret gyakorlása 

A cserepes levéldísznövények szerepe a lakások, középületi helyiségek belső 

terének kialakításában 

A trópusi területekről származó levéldísznövények szaporításának és 

nevelésének helyszíne a növényház 

 

2.3.8. Növényházi virágos dísznövények   90 óra/445 óra 

A növényismeret gyakorlása 

A cserepes virágzók alkalmi díszek, többségük napjainkban szinte egész évben 

kapható 

A jellegzetes tavaszi virágok (pl. tulipán, jácint, nárcisz) és az őszi-téli 

ünnepekhez kötődő virágok (krizantém, mikulásvirág, ciklámen) 

 

2.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, demonstrációs terem, gyakorlóterem, virágüzlet, tankert, külső helyszín, 

természeti környezet 

 

2.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció x   - 

1.10. kísérlet  x  - 

1.11. házi feladat x   - 
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2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása    x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Növénykezelési szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

4.4. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással  
x   - 

4.5. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

4.6. Munkanapló vezetése x   - 
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2.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

11075-12 azonosító számú 

 

Virágkötészet 
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szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11075-12 azonosító számú, Virágkötészet megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök 

oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

11075-12  

Virágkötészet 
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FELADATOK 

Különböző stílusú csokrokat készít X X X X X  X     X  X X X X  X     X  

Különböző stílusú tűzött virágdíszeket készít X X X X X X      X  X X X X X      X  

Különböző stílusú koszorúkat készít X X X X X   X    X  X X X X   X    X  

Alkalmi virágdíszeket készít X X X X X X X X X X  X  X X X X X X X X X  X  

Virágdíszítési feladatokat végez  X X X X        X X X X X      X  X 

Virágkötészeti termék csomagolási feladatait végzi   X X X    X     X X X X    X     

Növény-összeültetéseket végez   X X X      X   X X X X      X   

SZAKMAI ISMERETEK 

Különböző stílusú csokrok készítésének technikái, 

szabályai 
 X X X X  X       X X X X  X     X  

Különböző stílusú tűzött virágdíszek készítésének 

technikái, szabályai 
 X X X X X        X X X X X      X  

Különböző stílusú koszorúk készítésének technikái, 

szabályai 
X X X X X   X      X X X X   X    X  

Alkalmi virágdíszek készítésének technikái, szabályai  X X X X X X X X X    X X X X X X X    X  



 

1534 

 

Virág és ajándék díszítések készítésének technikái, 

szabályai 
        X X    X X X X    X X  X  

Csomagolási technikák         X     X X X X    X     

Növény-összeültetések készítésének technikái, 

szabályai, módjai 
          X   X X X X      X   

Vonalak, formák, felületek    X            X          

Formai törvények    X            X          

Színtörvények    X            X          

Biológiai törvények    X            X          

Virágkötészet stílusai, irányzatai     X            X        X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése X X X X X X X X X X X X X             

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése X X X X X X X X X X X X X             

Mennyiségérzék              X X X X X X X X X X X X 

Kézírás                    X      

Virágkötészeti kéziszerszámok, eszközök használat              X X X X X X X X X X X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség               X   X X X X X X X X 

Kézügyesség               X X X X X X X X X X X 

Térlátás                X X        X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Prezentációs készség                         X 

Határozottság               X           

Irányíthatóság                         X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Intenzív munkavégzés                  X X X X X X X X 

Gyakorlatias feladatértelmezés                X X X X X X X X X X 

A környezet tisztán tartása               X   X X X X X X X X 
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3. Virágkötészet tantárgy 248 óra/248 óra 

3.1.A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanulásával a tanulók sajátítsák el a virágkötészeti munkák 

elkészítéséhez szükséges ismereteket, fejlődjön szín- és formaérzékük. 

A tantárgy célja a tanulók ízlésének formálása, esztétikai nevelése, 

kézügyességének fejlesztése mellett alkotó fantáziájának kibontakoztatása. 

Értsenek a tanulók a megtermelt növényanyag virágkötészeti 

felhasználásához, csokrok, virágtálak, koszorúk készítéséhez, termek, asztalok 

és ajándéktárgyak díszítéséhez, a virágok értékesítéséhez. 

 

3.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy szorosan kapcsolódik a növények ismeretéhez, mert belőlük készíti 

a virágdíszeket. A formai és színtörvények megtanulását segíti a rajz 

alapismereteinek elsajátítása, valamint a fizikai színtan ismerete. A 

virágkötészet története témakör az egyetemes világtörténelemhez és a 

művészettörténethez kapcsolódik. A virágkezelésekhez szükség van a 

növények élettanának megismerésére. 

 

3.3.Témakörök  

 

3.3.1. A virágkötészet fogalma, története 5 óra/248 

óra 

A virágkötészet növényekből és segédanyagokból virágdíszeket állít elő 

Feladata az ünnepi események, belső és külső terek díszítése, 

hangulatossá tétele 

Kézműves és művészi szinten művelhető 

Ki lehet virágkötő mester? 

A virágkötészet hazai és nemzetközi szervezetei, érdekvédelmi 

képviseletei, kamarák és szakmai egyesület 

Nagykereskedések, virágpiacok 

Virágkötészeti szakmai sajtó, szakkönyvek, szakkiadók 

Virágkötészet hazánkban és a nagyvilágban (kiállítások, versenyek, 

weboldalak) 

A virágkötészet fejlődése az ókortól napjainkig, kiemelten a 

magyarországi virágkötészeti kultúra utóbbi 120 éves időszakára 

 

3.3.2. Virágkezelések 10 óra/248 

óra 

Vágott virágok kezelése: átvétel, alsó levelek leszedése, szárak 

visszavágása, tartósítás, tárolás, speciális kezelések (drótozás, tüskék 

eltávolítása, fás szárak kezelése, fiolázás, szár bevágása, szárvégek 
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lezárása, nyálka elfolyatása, szárvég eltávolítása, portokok kicsípése, 

gyökérrel szedés, lankadt virágok kezelése, kinyílasztás) 

Cserepes növények ápolása: elhelyezés, öntözés, tápanyag-utánpótlás, 

növényvédelem, levéltisztítás, átültetés 

 

3.3.3. Anyagok, eszközök 20 óra/248 

óra 

Az ipari alap- és segédanyagok segítik a virágdíszek technikai 

kivitelezését, a kellékek díszítő hatással is rendelkeznek 

Virágtartók (vázák, virágtálak, kosarak) és díszítőanyagok (szalagok, 

zsinórok, gyertyák, ünnepi díszítőanyagok) 

Csomagolóanyagok (selyempapír, celofán, kristályfólia, díszcsomagoló 

papír), rögzítő anyagok (tűzőhab és kellékei, mohagolyó, kenzántű, 

koszorúalapok), kötöző anyagok (kötöző szalagok, takarószalagok, 

drótok) 

Vegyi anyagok (festékek, lakkok, virágtartósítók), eszközök (kések, 

ollók, kéziszerszámok, ragasztópisztoly) gépek (koszorúkötő, 

szárpucoló, tobozdrótozó, stb.) jellemzői, felhasználási lehetőségeik a 

virágkötészetben 

Természetes alapanyagok, növényi részek felhasználása a 

virágkötészetben 

A természetből begyűjthető növényi részek (moha - engedéllyel, zuzmó, 

hajtások, termések, tobozok) kiegészítik a dísznövények választékát 

Jellemzésük, beszerzési lehetőségeik, tárolásuk, felhasználásuk 

A belőlük készült virágkötészeti alapok 

Természetvédelem alatt álló növények felhasználási korlátai 

 

3.3.4. A virágkötészet törvényei 30 óra/248 

óra 

Formai, szín- és biológiai törvények 

A virágkötészet törvényszerűségeinek alapos megismerése teszi 

lehetővé, hogy az elkészült virágdíszek esztétikusak legyenek, 

megfeleljenek a közízlés kívánalmainak 

Alapformák, karakterformák, mozgásformák, vonalak, felületek 

Arányosság (aranymetszés), szimmetria, aszimmetria, súlypont, ritmus, 

kontraszt, harmónia 

Alapszínek, színárnyalatok, tónusok, hideg-meleg színek, 

színharmóniák, színkontrasztok 

Színek jellemzése: optikai megjelenés, pszichológiai hatás 

Formai és szám szimbólumok 

Biológiai törvényszerűségek 
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3.3.5. Virágkötészeti stílusok 10 óra/248 

óra 

A virágkötészeti stílusok jellemzői 

A különböző virágkötészeti stílusokban készített virágdíszek jellegzetes 

sajátosságokkal rendelkeznek 

Dekoratív (biedermeier, struktúra), vonalas-grafikus, vegetatív, paralel 

stílusok 

Új törekvések, irányzatok a virágkötészetben 

A japán virágkötészet jellemzői, hatása az európai modern 

virágkötészetre, a stílusok kialakulására 

 

3.3.6. Tűzött virágdíszek 15 óra/248 

óra 

Rögzítő anyag (tűzőhab) segítségével tűzött virágdíszek készítése 

vázákba, tálakba és kosarakba 

A tűzött virágdíszek alkalmazási lehetőségei, készítésének 

törvényszerűségei 

A tűzött virágdíszek csoportosítása virágtartó (vázadísz, virágtál, 

virágkosár), nézőpont (körkörös, egyoldalas), formai 

törvényszerűségek (szimmetrikus, aszimmetrikus), az elrendezés 

iránya (vízszintes, függőleges), stílus (dekoratív, vonalas-grafikus, 

vegetatív, paralel) szerint 

   A tűzött virágdíszek elkészítése: a virágtartó kiválasztása, 

előkészítése, a rögzítő anyag elhelyezése, a növényanyag betűzése, 

kellékezés 

 

3.3.7. Csokrok 18 óra/248 

óra 

   A csokrok, mint a virágüzleti forgalom legnagyobb részét kitevő 

virágdíszek 

   A különböző alkalmakra, különböző formákban és stílusokban készült 

csokrok jellegzetességei 

   Történelmi csokrok, csokorformák (körkörös, egyoldalú), alkalmi 

csokrok (ajándék, esküvői, kegyeleti), stíluscsokrok (dekoratív, vonalas-

grafikus, vegetatív, paralel), vázacsokrok 

   Esküvői csokrok jellemzői, készítési technikái, jellegzetes 

növényanyagai és díszítő kellékei 

   Kegyeleti csokrok jellemzői, készítési technikái, jellegzetes 

növényanyagai és díszítő kellékei 

 

3.3.8. Koszorúk 24 óra/248 

óra 
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A koszorúk készítésének célja (kegyeleti és díszítési cél) 

A koszorú váza, a felhasznált növényanyag, a technika és az alkalom 

szerinti csoportosítás 

A koszorúk csoportosítása koszorúalap (vázas és tömör alapú), technika 

(kötött, tűzött, ragasztott, vegyes), felhasználás (kegyeleti, díszítő), 

stílus (dekoratív, vonalas-grafikus, vegetatív, paralel) szerint 

   Kegyeleti (temetési, mindenszenteki, megemlékezési) koszorúk 

jellemzői, növényanyagai és díszítő kellékei 

   Díszkoszorúk, füzérek, girlandok, fesztonok jellemzői, 

növényanyagai és díszítő kellékei 

   A koszorúkészítés törvényszerűségei: arányosság, egyéb formai 

törvények, színhatások 

 

3.3.9. Díszítő csomagolások 18 óra/248 

óra 

Csokrok csomagolása 

A csomagolás anyagai, díszcsomagolás készítésének törvényszerűségei 

Cserepes növények csomagolása 

A csomagolás anyagai, készítésének törvényszerűségei 

Ajándékdíszítések jellemzői, felhasználható növény- és díszítőanyagai, 

készítésének szempontjai 

 

3.3.10. Haj- és ruhadíszek 18 óra/248 

óra 

A különböző alkalmakra készült haj- és ruhadíszek, virágékszerek 

jellemzői, felhasználásuk, felhasználható növény- és díszítőanyagai 

 

3.3.11. Növény-összeültetések 20 óra/248 

óra 

A növény-összeültetések tartós és alkalmi céllal készülnek földlabdás 

vagy cserepes növényekből  

A növény-összeültetés készítésének törvényszerűségei, felhasználható 

növényanyaga 

A növénykiválasztás szempontjai 

Tartós és alkalmi növény-összeültetések jellemzői 

A virágtartó kiválasztása, előkészítése 

A növény-összeültetés menete 

Floráriumok, fatörzs beültetések 

A hidrokultúrás nevelés jellemzői, technika megoldásai, eszközei, 

módjai 

A növényfalak készítésének jellemzői 
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3.3.12. Száraz és selyem virágdíszek 20 óra/248 

óra 

A száraz virágkötészeti növények, növényi részek felhasználása tartós 

díszek (csokrok, virágtálak, kosarak, koszorúk, fali díszek, faliképek, 

térdíszek) készítésére 

Selyem virágdíszek készítése 

 

3.3.13. Virágdíszek összerendezése 40 óra/248 

óra 

Az asztaldíszek, a színpaddíszek, a kiállítások, bálok virágdíszeinek 

készítési szempontjai 

Esküvő, temetés, az év ünnepeinek virágdíszei (húsvét, karácsony, 

Valentin-nap, halottak napja, ballagások) 

A virágdísz készítésének szempontjai, jellegzetes növény- és 

kellékanyagai 

Virágdíszek esztétikus elhelyezésének szempontjai a virágüzlet 

kirakatában 

 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szaktanterem, laboratórium, demonstrációs terem 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, 

tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. kísérlet  x  - 

1.11. házi feladat x   - 

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése x   - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos verseny/játék  x  - 

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  
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4. Virágkötészet gyakorlat tantárgy     567 

óra/567 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A szakmai gyakorlat oktatásának célja a virágkötészeti, virágkereskedelmi 

feladatok elvégzésére alkalmas szakemberek képzése, akik alkalmasak a 

mindennapi munka során előforduló feladatok szakszerű elvégzésére. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fő kapcsolódó tantárgy a növényismeret- és kezelés.  

 

4.3. Témakörök  

 

4.3.1. Virágkezelések elvégzése 52 óra/567 

óra 

Vágott virágok kezelésének gyakorlása: átvétel, alsó levelek leszedése, 

szárak visszavágása, tartósítás, tárolás, speciális kezelések (drótozás, 

tüskék eltávolítása, fás szárak kezelése, fiolázás, szár bevágása, 

szárvégek lezárása, nyálka elfolyatása, szárvég eltávolítása, portokok 

kicsípése, gyökérrel szedés, lankadt virágok kezelése, kinyílasztás) 

Cserepes növények ápolásának gyakorlása: elhelyezés, öntözés, 

tápanyag-utánpótlás, növényvédelem, levéltisztítás, átültetés 

 

4.3.2. Anyagok, eszközök ismerete, használata 46 óra/567 

óra 

Virágtartók (vázák, virágtálak, kosarak) és díszítőanyagok (szalagok, 

zsinórok, gyertyák, ünnepi díszítőanyagok) 

Csomagolóanyagok (selyempapír, celofán, kristályfólia, díszcsomagoló 

papír), rögzítő anyagok (tűzőhab és kellékei, mohagolyó, kenzántű, 

koszorúalapok), kötöző anyagok (kötöző szalagok, takarószalagok, 

drótok) 

Vegyi anyagok (festékek, lakkok, virágtartósítók), eszközök (kések, 

ollók, kéziszerszámok, ragasztópisztoly) gépek (kárpitos tűzőgép, 

koszorúkötő gép, szártisztító gép, tobozdrótozó gép, stb.) ismerete, 

használatuk gyakorlása 

   Az anyagok és eszközök tanulmányozása virág és kellék 

nagykereskedésekben, nagybani virágpiacokon 

 

4.3.3. Színek és formák gyakorlati alkalmazása 60 óra/567 

óra 

A színek és formák helyes alkalmazásához ízlésformálás, gyakorlati 

tapasztalat szükséges 

A formai és színharmónia megvalósítása a virágdíszekben 
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Színhangulatok, színellentétek, stb. készítése színes felületek 

segítségével 

 

4.3.4. Virágkötészeti stílusok alkalmazása 24 óra/567 

óra 

    A különböző virágkötészeti stílusú virágdíszek készítése 

   Dekoratív (biedermeier, struktúra), vonalas-grafikus, vegetatív, 

paralel stílusok, új törekvések, irányzatok gyakorlati alkalmazása 

 

4.3.5. Tűzött virágdíszek készítése 70 óra/567 

óra 

Az asztaldísznek, térdekorációnak, alkalmi díszeknek használható, 

virágtartóban, rögzítő anyag segítségével készült vázadíszek, virágtálak 

és kosarak készítése 

   Legelőször a legegyszerűbb, dekoratív stílusú tűzött virágdíszek 

készítése, majd az alkalmakra szóló (esküvő, kegyelet, ünnepek stb.) 

dekoratív (struktúra, biedermeier), bonyolultabb összeállítású tűzött 

virágdíszek készítése 

   Végül a különböző stílusokban készített tűzött tálak, vázák, kosarak 

készítése 

 

4.3.6. Csokrok készítése 60 óra/567 

óra 

A csokrok készítésének különböző technikái, a csokrok formái, 

felhasználási lehetőségei 

Legelőször a körkörös és az egyoldalú dekoratív ajándékcsokrok, majd 

az esküvői és kegyeleti csokrok, végül a különböző stílus szerinti, és 

egyedi összeállítású csokrok készítése 

 

4.3.7. Koszorúk készítése 60 óra/567 

óra 

A növényanyag és a díszítő kellékek elhelyezése a koszorúalapra kötött, 

tűzött vagy ragasztásos technikával 

Legelőször az egyszerűbb megemlékezési, mindenszenteki koszorúk, 

füzérek, girlandok, fesztonok, majd a drótvázas kötött, vegyes 

technikájú, illetve a nagyobb tűzött temetési koszorúk, végül az elegáns, 

különleges kivitelű kegyeleti és díszkoszorúk készítése 

 

4.3.8. Díszítő csomagolások készítése 25 óra/567 

óra 

Ajándék-díszítések, díszcsomagolások készítésének változatos 

technikái, stílusai, módjai 

   A precíz kidolgozás, az ötletgazdagság fontossága. 
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4.3.9. Haj- és ruhadíszek készítése 35 

óra/567óra 

A kitűzők, haj- és ruhadíszek, kalapdíszek, virágékszerek készítése 

különböző stílusban és technikával 

 

4.3.10. Növény-összeültetések készítése 35 óra/567 

óra 

A növény-összeültetések növényanyagának összeválogatásánál 

figyelembe veendő szempontok: a növények igényessége, mérete, 

növekedési üteme, színe és formája 

   Az alkalmi, a tartós (talaj- és hidrokultúrás) növény-összeültetések, 

virágfalak különböző technikai megoldásai 

 

4.3.11. Száraz és selyem virágdíszek készítése 45 óra/567 

óra 

A száraz és a selyem virágdíszek (fali dísz, falikép, csokor, tál, kosár, 

koszorú, térdísz) készítése 

   Törékenységüknek és száraz körülmények között történő tárolásuk 

követelményének figyelembe vétele 

 

4.3.12. Virágdíszek összerendezése 55 óra/567 

óra 

Asztaldíszek, színpaddíszek, kiállítások, bálok virágdíszeinek 

elkészítése, elhelyezése a helyszínen 

   Esküvő, temetés, egyéb ünnepi (húsvéti, karácsonyi, Valentin-napi, 

halottak napi, ballagási) virágdíszek elkészítése 

   Virágdíszek esztétikus elhelyezése a virágüzlet kirakatában 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, demonstrációs terem, gyakorlóterem, virágüzlet, tankert, külső helyszín, 

természeti környezet 

 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, 

tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 
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1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció x   - 

1.10. kísérlet  x  - 

1.11. házi feladat x   - 
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4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása    x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Növénykezelési szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

4.4. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással  
x   - 

4.5. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

4.6. Munkanapló vezetése x   - 

 

 

4.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  
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Összefüggő szakmai gyakorlat  

 
OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 

1/9. évfolyamot követően 70 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 

amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az 

óraszámok részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése 

érdekében. 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

11074-12 Növényismeret és-kezelés 

Növényismeret és –kezelés 

gyakorlat 

Dísznövény termesztési 

alapismeretek 

Egy- és kétnyári dísznövények  

Évelő dísznövények 

Lombhullató díszfák és díszcserjék 

Örökzöld díszfák és díszcserjék 

Növényházi levéldísznövények 

Növényházi virágos dísznövények 

11075-12 Virágkötészet 

Virágkötészet gyakorlat 

Virágkezelések elvégzése 

Anyagok, eszközök ismerete, 

használata 

Színek és formák gyakorlati 

alkalmazása 

Virágkötészeti stílusok alkalmazása 

Tűzött virágdíszek készítése 

Csokrok készítése 

Koszorúk készítése 

Díszítő csomagolások készítése 

Haj- és ruhadíszek készítése 

Száraz és selyem virágdíszek 

készítése 

Növény-összeültetések készítése 
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11074-12 Növényismeret és –kezelés  

Növényismeret és –kezelés gyakorlat  

 

Témakörök 

 

Dísznövény termesztési alapismeretek  

Dísznövények szaporítási, nevelési, ápolási munkái 

A virágkötőtől elvárt szaktanácsok adásához szükséges alapvető 

termesztési munkafolyamatok elvégzése 

 

Egy- és kétnyári dísznövények 

A növényismeret gyakorlása 

 

Évelő dísznövények 

A növényismeret gyakorlása 

 

Lombhullató díszfák és díszcserjék 

A növényismeret gyakorlása 

 

Örökzöld díszfák és díszcserjék 

A növényismeret gyakorlása 

 

Növényházi levéldísznövények 

A növényismeret gyakorlása  

 

Növényházi virágos dísznövények 

A növényismeret gyakorlása 

 

 

11075-12 Virágkötészet  

 

Virágkötészet gyakorlat  

 

Témakörök 

 

Virágkezelések elvégzése 

Vágott virágok kezelése: átvétel, alsó levelek leszedése, szárak 

visszavágása, tartósítás, tárolás, speciális kezelések (drótozás, tüskék 

eltávolítása, fás szárak kezelése, fiolázás, szár bevágása, szárvégek 

lezárása, nyálka elfolyatása, szárvég eltávolítása, portokok kicsípése, 

gyökérrel szedés, lankadt virágok kezelése, kinyílasztás) 

Cserepes növények kezelése: elhelyezés, öntözés, tápanyag-utánpótlás, 

növényvédelem, levéltisztítás, átültetés 
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Anyagok, eszközök ismerete, használata 

Virágtartók (vázák, virágtálak, kosarak) és díszítőanyagok (szalagok, 

zsinórok, gyertyák, ünnepi díszítőanyagok) 

Csomagolóanyagok (selyempapír, celofán, kristályfólia, díszcsomagoló 

papír), rögzítő anyagok (tűzőhab és kellékei, mohagolyó, kenzántű, 

koszorúalapok), kötöző anyagok (kötöző szalagok, takarószalagok, 

drótok) 

Vegyi anyagok (festékek, lakkok, virágtartósítók), eszközök (kések, 

ollók, kéziszerszámok, ragasztópisztoly) gépek ismerete, használatuk 

gyakorlása 

Az anyagok és eszközök tanulmányozása virág és kellék 

nagykereskedésekben 

 

Színek és formák gyakorlati alkalmazása 

A színek és formák helyes alkalmazásához ízlésformálás, gyakorlati 

tapasztalat szükséges 

A formai és színharmónia megvalósítása a virágdíszekben  

Színhangulatok, színellentétek, stb. készítése színes felületek 

segítségével 

 

Virágkötészeti stílusok alkalmazása 

A különböző virágkötészeti stílusú virágdíszek készítése 

Dekoratív (biedermeier, struktúra), vonalas-grafikus, vegetatív, paralel 

stílusok, új törekvések, irányzatok gyakorlati alkalmazása 

 

Tűzött virágdíszek készítése 

Az asztaldísznek, térdekorációnak, alkalmi díszeknek használható, 

virágtartóban, rögzítő anyag segítségével készült vázadíszek, virágtálak 

és kosarak készítése 

Egyszerűbb, dekoratív stílusú tűzött virágdíszek készítése 

 

Csokrok készítése 

A csokrok készítésének különböző technikái, a csokrok formái, 

felhasználási lehetőségei 

Körkörös és egyoldalú dekoratív ajándékcsokrok, esküvői és kegyeleti 

csokrok készítése 

 

Koszorúk készítése 

A növényanyag és a díszítő kellékek elhelyezése a koszorúalapra kötött, 

tűzött vagy ragasztásos technikával 

Egyszerűbb megemlékezési, mindenszenteki koszorúk, füzérek, 

girlandok, fesztonok készítése 
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Szakképzések heti 

óratervei 

szakmánként 
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KÉPZÉSI RENDSZERÜNK 

2016. szeptember 1-től 

 

Intézményünk a 2016. augusztus 31-én megjelent közismereti kerettantervek és 

szakképzési programok alapján dolgozik. 

A helyi sajátosságokat az óratervek tartalmazzák. 

 

Közismereti kerettantervek elérhetősége: 

http://kerettanterv.ofi.hu/11_melleklet_sni/specszi/index_sni_specszi.html 

 

Szakképzési programok elérhetősége:  

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=713:szakkep

zesi-kerettantervek-302016viii31ngmrendelet&catid=10:hir-fj&Itemid=166 

A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet szakképzési 

kerettanterveket tartalmazó mellékletei 

Az iskolai rendszerű szakképzésben szakiskolában oktatható két évfolyamos, 

speciális kerettantervek (5. melléklet) 

Az iskolai rendszerű szakképzésben szakiskolában oktatható négy évfolyamos, 

speciális kerettantervek (6. melléklet) 

  

http://kerettanterv.ofi.hu/11_melleklet_sni/specszi/index_sni_specszi.html
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=713:szakkepzesi-kerettantervek-302016viii31ngmrendelet&catid=10:hir-fj&Itemid=166
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=713:szakkepzesi-kerettantervek-302016viii31ngmrendelet&catid=10:hir-fj&Itemid=166
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9E évfolyam (előkészítő osztály) óraterve  

 (2016. szeptember 1-től) 

 

Tantárgyak és óraszámok 

 

Műveltségterület Tantárgy Heti óraszám Éves óraszám 

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és 

irodalom* 

6 180 

Idegen nyelv Angol nyelv* 3 72 

Matematika Matematika* 6 180 

Ember és társadalom Erkölcstan 1 36 

Állampolgári ismeretek 1 36 

Ember a természetben Természetismeret* 3 90 

Művészetek Műszaki rajz, vizuális 

nevelés 

2 72 

Informatika Informatika 2 72 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek 

Pályaorientáció 1 36 

Szakmai alapozó 

ismeretek 

4 144 

Testnevelés és sport Testnevelés és sport 5 180 

Osztályfőnöki óra 1 36 

Rehabilitáció  4 144 

ebből magyar nyelv és 

irodalom 

2  

ebből matematika 2  

Mindösszesen  39 1404 

    

    

*Szabadon tervezhető (az óratervbe beépítve) 3,5 126 

ebből magyar nyelv és 

irodalom 

1  

ebből matematika 1  

ebből angol nyelv 1  

ebből természetismeret 0,5  
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Szakképzések heti óratervei 

szakmánként 

 

Teljes szakképesítések 

és 

rész-szakképesítések 

  



 

1555 

 

Asztalos szakképesítés (34 543 02)  heti óraterve (2016. szeptember 1-től) 

   
Tantárgy Évfolyam 

 Megnevezése 9. 10. 11. 12. 

Közismereti tantárgyak         

 magyar nyelv- és irodalom 2,5 2,5 2 2 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0,5 0 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 1 1 

 matematika 2,5 2 2,5 2,5 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0 0 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 1,5 1,5 

 angol 1 1 2 2 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből foglalkoztatás I. 0 0 1 1 

 erkölcstan 1 1 1 1 

 informatika 1 1 1 1 

 ebből kötött 1 1 0,5 0,5 

 ebből szabad sáv 0 0 0,5 0,5 

 osztályfőnöki 1 1 1 1 

 

testnevelés  

(gyakorlati héten nincs) 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

egészségtan  

(1 óra a szabad sávból) 1 1 1 1 

kötött órák (gyakorlati héten nincs 

testnevelés) 8,5 8,5 8 9 

Szabad sáv (közismereti összesen) 2 1,5 1,5 1,5 

Rehabilitáció (közismereti összesen) 2 2 2,5 2,5 

Összes közismeret 12,5 12 13 13 

Szakmai elméleti tantárgyak   

 

munkahelyi egészség- és 

biztonság 0,5       

 foglalkoztatás II.   1  1  1 

 

biztonságos munkavégzés 

alapjai 0,5 1 1   

 

faipari szakmai- és 

gépismeret 3       

 

asztalosipari szerelési 

ismeretek 2       

 

szerkezettan, szakrajz és 

technológia   4 4 4 

 gépkezelési ismeretek   2 2   

 faipari szakrajz 4     2 

 

gyártás előkészítési 

ismeretek   2 2 3 

Összes szakmai elmélet 10 10 10 10 
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Összes szakmai gyakorlat 14,5 15 15,5 15,5 

A szakmai 

elméleti vagy 

gyakorlati 

órákból 

szabad sáv  1,5 2 2 2 

rehabilitáció 2 2 2,5 2,5 

Rehabilitáció összesen (köznevelési törvény 

6. melléklet) 
4 4 5 5 

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen 24,5 25 25,5 25,5 

Közismeret és szakmai összes 37 37 38,5 38,5 

Összevont nyári gyakorlat  
70 óra / 10 

nap 

105 óra/15 

nap 

105 óra/15 

nap 
  

 

Burkoló szakképesítés (34 582 13)  heti óraterve (2016. szeptember 1-től) 

   
Tantárgy Évfolyam 

 Megnevezése 9. 10. 11. 12. 

Közismereti tantárgyak         

 magyar nyelv- és irodalom 2,5 2,5 2 2 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0,5 0 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 1 1 

 matematika 2,5 2 2,5 2,5 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0 0 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 1,5 1,5 

 angol 1 1 2 2 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből foglalkoztatás I. 0 0 1 1 

 erkölcstan 1 1 1 1 

 informatika 1 1 1 1 

 ebből kötött 1 1 0,5 0,5 

 ebből szabad sáv 0 0 0,5 0,5 

 osztályfőnöki 1 1 1 1 

 

testnevelés  

(gyakorlati héten nincs) 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

egészségtan  

(1 óra a szabad sávból) 1 1 1 1 

kötött órák (gyakorlati héten nincs 

testnevelés) 8,5 8,5 8 9 

Szabad sáv (közismereti összesen) 2 1,5 1,5 1,5 

Rehabilitáció (közismereti összesen) 2 2 2,5 2,5 

Összes közismeret 12,5 12 13 13 

Szakmai elméleti tantárgyak   

 foglalkoztatás II. 1 1 1 1 

 építőipari alapismeretek 2 2 1  1 

 burkolás előkészítés 4 3 0 2 

 hidegburkolás 3 2 2 3 
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 speciális burkolás 0 2 3 3 

 térburkolás 0 0 3 0 

Összes szakmai elmélet 10 10 10 10 

Összes szakmai gyakorlat 14,5 15 15,5 15,5 

A szakmai 

elméleti vagy 

gyakorlati 

órákból 

szabad sáv  1,5 2 2 2 

rehabilitáció 2 2 2,5 2,5 

Rehabilitáció összesen (köznevelési törvény 

6. melléklet) 
4 4 5 5 

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen 24,5 25 25,5 25,5 

Közismeret és szakmai összes 37 37 38,5 38,5 

Összevont nyári gyakorlat  
70 óra / 10 

nap 

105 óra/15 

nap 

105 óra/15 

nap 
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Épület-és szerkezetlakatos szakképesítés (34 582 03)  heti óraterve (2016. szeptember 1-től) 

 

Tantárgy Évfolyam 

 Megnevezése 9. 10. 11. 12. 

Közismereti tantárgyak         

 magyar nyelv- és irodalom 2,5 2,5 2 2 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0,5 0 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 1 1 

 matematika 2,5 2 2,5 2,5 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0 0 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 1,5 1,5 

 angol 1 1 2 2 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből foglalkoztatás I. 0 0 1 1 

 erkölcstan 1 1 1 1 

 informatika 1 1 1 1 

 ebből kötött 1 1 0,5 0,5 

 ebből szabad sáv 0 0 0,5 0,5 

 osztályfőnöki 1 1 1 1 

 

testnevelés  

(gyakorlati héten nincs) 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

egészségtan  

(1 óra a szabad sávból) 1 1 1 1 

kötött órák (gyakorlati héten nincs 

testnevelés) 8,5 8,5 8 9 

Szabad sáv (közismereti összesen) 2 1,5 1,5 1,5 

Rehabilitáció (közismereti összesen) 2 2 2,5 2,5 

Összes közismeret 12,5 12 13 13 

Szakmai elméleti tantárgyak   

 

munkahelyi egészség- és 

biztonság 1  0 0 0 

 foglalkoztatás II. 1 1 1 1 

 munkavédelem 1,5 0 0 0 

 gépészeti alapozó feladatok 4,5 0 0 0 

 gépészeti kötések alapjai 2 5 0 0 

 épületlakatos ismeretek 0 4 5 0 

 

magasban végzett lakatos 

feladatok 0 0 0 4 

 szerkezetlakatos feladatok 0 0 4 5 

Összes szakmai elmélet 10 10 10 10 

Összes szakmai gyakorlat 14,5 15 15,5 15,5 

A szakmai 

elméleti vagy 

gyakorlati 

órákból 

szabad sáv  1,5 2 2 2 

rehabilitáció 2 2 2,5 2,5 
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Rehabilitáció összesen (köznevelési törvény 

6. melléklet) 
4 4 5 5 

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen 24,5 25 25,5 25,5 

Közismeret és szakmai összes 37 37 38,5 38,5 

Összevont nyári gyakorlat  
70 óra / 10 

nap 

105 óra/15 

nap 

105 óra/15 

nap 
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Festő, mázoló, tapétázó szakképesítés (34 582 04)  heti óraterve (2016. szeptember 

1-től) 

   
Tantárgy Évfolyam 

 Megnevezése 9. 10. 11. 12. 

Közismereti tantárgyak         

 magyar nyelv- és irodalom 2,5 2,5 2 2 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0,5 0 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 1 1 

 matematika 2,5 2 2,5 2,5 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0 0 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 1,5 1,5 

 angol 1 1 2 2 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből foglalkoztatás I. 0 0 1 1 

 erkölcstan 1 1 1 1 

 informatika 1 1 1 1 

 ebből kötött 1 1 0,5 0,5 

 ebből szabad sáv 0 0 0,5 0,5 

 osztályfőnöki 1 1 1 1 

 

testnevelés  

(gyakorlati héten nincs) 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

egészségtan  

(1 óra a szabad sávból) 1 1 1 1 

kötött órák (gyakorlati héten nincs 

testnevelés) 8,5 8,5 8 9 

Szabad sáv (közismereti összesen) 2 1,5 1,5 1,5 

Rehabilitáció (közismereti összesen) 2 2 2,5 2,5 

Összes közismeret 12,5 12 13 13 

Szakmai elméleti tantárgyak   

 

munkahelyi egészség- és 

biztonság 1       

 foglalkoztatás II. 1 1 1 1 

 építőipari alapismeretek 1 1     

 falfelület festése, díszítése 3,5 2,5 2 3 

 mázolás 3,5 2,5 3 3 

 tapétázási munkák   3 4 3 

Összes szakmai elmélet 10 10 10 10 

Összes szakmai gyakorlat 14,5 15 15,5 15,5 

A szakmai 

elméleti vagy 

gyakorlati 

órákból 

szabad sáv  1,5 2 2 2 

rehabilitáció 2 2 2,5 2,5 

Rehabilitáció összesen (köznevelési törvény 

6. melléklet) 
4 4 5 5 
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Szakmai elmélet és gyakorlat összesen 24,5 25 25,5 25,5 

Közismeret és szakmai összes 37 37 38,5 38,5 

Összevont nyári gyakorlat  
70 óra / 10 

nap 
105 óra/15 nap 

105 óra/15 

nap 
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Kárpitos szakképesítés (34 542 05)  heti óraterve (2016. szeptember 1-től) 

   
Tantárgy Évfolyam 

 Megnevezése 9. 10. 11. 12. 

Közismereti tantárgyak         

 magyar nyelv- és irodalom 2,5 2,5 2 2 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0,5 0 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 1 1 

 matematika 2,5 2 2,5 2,5 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0 0 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 1,5 1,5 

 angol 1 1 2 2 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből foglalkoztatás I. 0 0 1 1 

 erkölcstan 1 1 1 1 

 informatika 1 1 1 1 

 ebből kötött 1 1 0,5 0,5 

 ebből szabad sáv 0 0 0,5 0,5 

 osztályfőnöki 1 1 1 1 

 

testnevelés  

(gyakorlati héten nincs) 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

egészségtan  

(1 óra a szabad sávból) 1 1 1 1 

kötött órák (gyakorlati héten nincs 

testnevelés) 8,5 8,5 8 9 

Szabad sáv (közismereti összesen) 2 1,5 1,5 1,5 

Rehabilitáció (közismereti összesen) 2 2 2,5 2,5 

Összes közismeret 12,5 12 13 13 

Szakmai elméleti tantárgyak   

 

munkahelyi egészség- és 

biztonság 1 0  0  0  

 foglalkoztatás II.  0 1  1  1 

 jármű kárpitozási ismeretek  0 2 2 2 

 kárpitos szakmai ismeretek 6 3,5 4 4 

 kárpitozás technológia 3 3,5 3 3 

Összes szakmai elmélet 10 10 10 10 

Összes szakmai gyakorlat 14,5 15 15,5 15,5 

A szakmai 

elméleti vagy 

gyakorlati 

órákból 

szabad sáv  1,5 2 2 2 

rehabilitáció 2 2 2,5 2,5 

Rehabilitáció összesen (köznevelési törvény 

6. melléklet) 
4 4 5 5 

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen 24,5 25 25,5 25,5 

Közismeret és szakmai összes 37 37 38,5 38,5 
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Összevont nyári gyakorlat  
70 óra / 10 

nap 

105 óra/15 

nap 

105 óra/15 

nap 
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Kőműves szakképesítés (34 582 14)  heti óraterve (2016. szeptember 1-től) 

   
Tantárgy Évfolyam 

 Megnevezése 9. 10. 11. 12. 

Közismereti tantárgyak         

 magyar nyelv- és irodalom 2,5 2,5 2 2 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0,5 0 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 1 1 

 matematika 2,5 2 2,5 2,5 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0 0 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 1,5 1,5 

 angol 1 1 2 2 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből foglalkoztatás I. 0 0 1 1 

 erkölcstan 1 1 1 1 

 informatika 1 1 1 1 

 ebből kötött 1 1 0,5 0,5 

 ebből szabad sáv 0 0 0,5 0,5 

 osztályfőnöki 1 1 1 1 

 

testnevelés  

(gyakorlati héten nincs) 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

egészségtan  

(1 óra a szabad sávból) 1 1 1 1 

kötött órák (gyakorlati héten nincs 

testnevelés) 8,5 8,5 8 9 

Szabad sáv (közismereti összesen) 2 1,5 1,5 1,5 

Rehabilitáció (közismereti összesen) 2 2 2,5 2,5 

Összes közismeret 12,5 12 13 13 

Szakmai elméleti tantárgyak   

 foglalkoztatás II. 1 1 1 1 

 építőipari alapismeretek 2 2 1  1 

 falazás, vakolás 4 3 2 1 

 

beton és vasbeton 

szerkezetek 3 2 2 1 

 szigetelés 0 2 1 2 

 térburkolás 0 0 1 2 

 

kiegészítő kőműves 

feladatok   2 2 

Összes szakmai elmélet 10 10 10 10 

Összes szakmai gyakorlat 14,5 15 15,5 15,5 

A szakmai 

elméleti vagy 

gyakorlati 

órákból 

szabad sáv  1,5 2 2 2 

rehabilitáció 2 2 2,5 2,5 
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Rehabilitáció összesen (köznevelési törvény 

6. melléklet) 
4 4 5 5 

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen 24,5 25 25,5 25,5 

Közismeret és szakmai összes 37 37 38,5 38,5 

Összevont nyári gyakorlat  
70 óra / 10 

nap 

105 óra/15 

nap 

105 óra/15 

nap 
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Népi kézműves (szőnyegszövő szakmairány) szakképesítés (34 215 01)  heti óraterve (2016. szeptember 

1-től) 

 

Tantárgy Évfolyam 

 Megnevezése 9. 10. 11. 12. 

Közismereti tantárgyak         

 magyar nyelv- és irodalom 2,5 2,5 2 2 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0,5 0 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 1 1 

 matematika 2,5 2 2,5 2,5 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0 0 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 1,5 1,5 

 angol 1 1 2 2 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből foglalkoztatás I. 0 0 1 1 

 erkölcstan 1 1 1 1 

 informatika 1 1 1 1 

 ebből kötött 1 1 0,5 0,5 

 ebből szabad sáv 0 0 0,5 0,5 

 osztályfőnöki 1 1 1 1 

 

testnevelés  

(gyakorlati héten nincs) 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

egészségtan  

(1 óra a szabad sávból) 1 1 1 1 

kötött órák (gyakorlati héten nincs 

testnevelés) 8,5 8,5 8 9 

Szabad sáv (közismereti összesen) 2 1,5 1,5 1,5 

Rehabilitáció (közismereti összesen) 2 2 2,5 2,5 

Összes közismeret 12,5 12 13 13 

Szakmai elméleti tantárgyak   

 

munkahelyi egészség- és 

biztonság 0,5 0  0  0  

 foglalkoztatás II.  0 1  1  1 

 művészettörténet 1 1 1 1 

 általános néprajz 1 1     

 

népi kézműves szakmai 

alapismeretek 1 1 1 0,5 

 

népi kézműves 

vállalkozásismeretek, 

marketing 1 1 2 3 

 

szönyegszövő szakmai 

ismeretek 4 4 4 4 

 

szönyegszövő szakmai 

néprajz 1,5 1 1 0,5 

Összes szakmai elmélet 10 10 10 10 

Összes szakmai gyakorlat 14,5 15 15,5 15,5 



 

1567 

 

A szakmai 

elméleti vagy 

gyakorlati 

órákból 

szabad sáv  1,5 2 2 2 

rehabilitáció 2 2 2,5 2,5 

Rehabilitáció összesen (köznevelési törvény 

6. melléklet) 
4 4 5 5 

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen 24,5 25 25,5 25,5 

Közismeret és szakmai összes 37 37 38,5 38,5 

Összevont nyári gyakorlat  
70 óra / 10 

nap 

105 óra/15 

nap 

105 óra/15 

nap 
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Női szabó szakképesítés (34 542 06)  heti óraterve (2016. szeptember 1-től) 

 

Tantárgy Évfolyam 

 Megnevezése 9. 10. 11. 12. 

Közismereti tantárgyak         

 magyar nyelv- és irodalom 2,5 2,5 2 2 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0,5 0 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 1 1 

 matematika 2,5 2 2,5 2,5 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0 0 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 1,5 1,5 

 angol 1 1 2 2 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből foglalkoztatás I. 0 0 1 1 

 erkölcstan 1 1 1 1 

 informatika 1 1 1 1 

 ebből kötött 1 1 0,5 0,5 

 ebből szabad sáv 0 0 0,5 0,5 

 osztályfőnöki 1 1 1 1 

 

testnevelés  

(gyakorlati héten nincs) 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

egészségtan  

(1 óra a szabad sávból) 1 1 1 1 

kötött órák (gyakorlati héten nincs 

testnevelés) 8,5 8,5 8 9 

Szabad sáv (közismereti összesen) 2 1,5 1,5 1,5 

Rehabilitáció (közismereti összesen) 2 2 2,5 2,5 

Összes közismeret 12,5 12 13 13 

Szakmai elméleti tantárgyak   

 

munkahelyi egészség- és 

biztonság 1,5 0  0  0  

 foglalkoztatás II.  0  1  1 1 

 

ruhaipari anyag- és 

áruismeretek 2 1 1 1 

 ruhaipari gyártáselőkészítés 1 1      

 szakrajz   2 2 3 

 textiltermék készítése 3 2 2   

 

lakástextil, 

gyártástechnológia 2,5 1 2   

 női ruha gyártástechnológia   2 2 5 

Összes szakmai elmélet 10 10 10 10 

Összes szakmai gyakorlat 14,5 15 15,5 15,5 

A szakmai 

elméleti vagy 

szabad sáv  1,5 2 2 2 

rehabilitáció 2 2 2,5 2,5 
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gyakorlati 

órákból 

Rehabilitáció összesen (köznevelési törvény 

6. melléklet) 
4 4 5 5 

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen 24,5 25 25,5 25,5 

Közismeret és szakmai összes 37 37 38,5 38,5 

Összevont nyári gyakorlat  
70 óra / 10 

nap 

105 óra/15 

nap 

105 óra/15 

nap 
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Szakács szakképesítés (34 811 04)  heti óraterve  (2016. szeptember 1-től)   

         
Tantárgy Évfolyam 

 Megnevezése 9. 10. 11. 12. 

Közismereti tantárgyak         

 magyar nyelv- és irodalom 2,5 2,5 2 2 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0,5 0 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 1 1 

 matematika 2,5 2 2,5 2,5 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0 0 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 1,5 1,5 

 angol 1 3 3 3 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből szakmai angol  2 1  

 ebből Foglalkoztatás I.   1 2 

 erkölcstan 1 1 1 1 

 informatika 1 1 1 1 

 ebből kötött 1 1 0,5 0,5 

 ebből szabad sáv 0 0 0,5 0,5 

 osztályfőnöki 1 1 1 1 

 

testnevelés  

(gyakorlati héten nincs) 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

egészségtan  

(1 óra a szabad sávból) 1 1 1 1 

kötött órák (gyakorlati héten nincs 

testnevelés) 8,5 10,5 9 10 

Szabad sáv (közismereti összesen) 2 1,5 1,5 1,5 

Rehabilitáció (közismereti összesen) 2 2 2,5 2,5 

Összes közismeret 12,5 14 14 14 

Szakmai elméleti tantárgyak   

 Foglalkoztatás II.    1 

 

munkahelyi egészség- és 

biztonság 1       

 élelmiszerbiztonság  1 1 1 

 vendéglátó gazdálkodás 1 1 1 1 

 szakmai számítások 2 1,5 1 1 

 
élelmiszerismeret 2 1 1 1 

 
ételkészítési ismeretek 4 3 3 2 

Összes szakmai elmélet 10 7,5 7 7 

Összes szakmai gyakorlat 14,5 15,5 17,5 16,5 

szabad sáv  1,5 2 2 2 
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A szakmai 

elméleti vagy 

gyakorlati 

órákból rehabilitáció 2 2 2,5 2,5 

Rehabilitáció összesen (köznevelési törvény 

6. melléklet) 
4 4 5 5 

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen 24,5 25 25,5 25,5 

Közismeret és szakmai összes 37 37 38,5 37,5 

Összevont nyári gyakorlat  
70 óra / 10 

nap 

105 óra/15 

nap 

105 óra/15 

nap 
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Szárazépítő szakképesítés (34 582 10)  heti óraterve (2016. szeptember 1-től) 

   
Tantárgy Évfolyam 

 Megnevezése 9. 10. 11. 12. 

Közismereti tantárgyak         

 magyar nyelv- és irodalom 2,5 2,5 2 2 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0,5 0 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 1 1 

 matematika 2,5 2 2,5 2,5 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0 0 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 1,5 1,5 

 angol 1 1 2 2 

 ebből kötött 1 1 1 1 

 ebből foglalkoztatás I. 0 0 1 1 

 erkölcstan 1 1 1 1 

 informatika 1 1 1 1 

 ebből kötött 1 1 0,5 0,5 

 ebből szabad sáv 0 0 0,5 0,5 

 osztályfőnöki 1 1 1 1 

 

testnevelés  

(gyakorlati héten nincs) 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

egészségtan  

(1 óra a szabad sávból) 1 1 1 1 

kötött órák (gyakorlati héten nincs 

testnevelés) 8,5 8,5 8 9 

Szabad sáv (közismereti összesen) 2 1,5 1,5 1,5 

Rehabilitáció (közismereti összesen) 2 2 2,5 2,5 

Összes közismeret 12,5 12 13 13 

Szakmai elméleti tantárgyak   

 

munkahelyi egészség- és 

biztonság 1  0 0 0 

 foglalkoztatás II. 1 1 1 1 

 építőipari alapismeretek 2 2 1  1 

 

válaszfal és álmennyezet 

tervezése 3 2 2 0 

 

szárazaljzat és álpadló 

készítése 0 0 3 4 

 

tűzvédelmi borítás 

készítése 3 2 0 4 

 

tetőtér és előtét borítások 

szerkezete 0 3 3 0 

Összes szakmai elmélet 10 10 10 10 

Összes szakmai gyakorlat 14,5 15 15,5 15,5 

A szakmai 

elméleti vagy 

szabad sáv  1,5 2 2 2 

rehabilitáció 2 2 2,5 2,5 
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gyakorlati 

órákból 

Rehabilitáció összesen (köznevelési törvény 

6. melléklet) 
4 4 5 5 

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen 24,5 25 25,5 25,5 

Közismeret és szakmai összes 37 37 38,5 38,5 

Összevont nyári gyakorlat  
70 óra / 10 

nap 

105 óra/15 

nap 

105 óra/15 

nap 
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Családellátó rész-szakképesítés (21 814 01)  heti óraterve  (2016. szeptember 1-től) 

       
Tantárgy Évfolyam 

 Megnevezése 9. 10. 

Közismereti tantárgyak     

 magyar nyelv- és irodalom 2,5 2,5 

 ebből kötött 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0,5 

 ebből rehabilitáció 1 1 

 matematika 2,5 2 

 ebből kötött 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 

 angol  1 1 

 erkölcstan 1 1 

 informatika 1 1 

 osztályfőnöki 1 1 

 

testnevelés  

(gyakorlati héten nincs) 2,5 2,5 

 

egészségtan  

(1 óra a szabad sávból) 1 1 

kötött órák (gyakorlati héten nincs 

testnevelés) 9,5 9,5 

Szabad sáv (közismereti összesen) 2 1,5 

Rehabilitáció (közismereti összesen) 2 2 

Összes közismeret 12,5 12 

Szakmai elméleti tantárgyak  

 Ételkészítési alapismeretek 3 3 

 Családellátás és gondozás 2 2 

 Lakókörnyezet kialakítása 2 2 

Összes szakmai elmélet 7 7 

Összes szakmai gyakorlat 18 18 

A szakmai 

elméleti vagy 

gyakorlati 

órákból 

szabad sáv  1,5 2 

rehabilitáció 2 2 

Rehabilitáció összesen (köznevelési törvény 

6. melléklet) 
4 4 

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen 25 25 

Közismeret és szakmai összes 37,5 37 

Összevont nyári gyakorlat  70 óra / 10 nap  
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Élelmiszer-és vegyi áru eladó rész-szakképesítés (31 341 05)  heti óraterve  (2016. szeptember 

1-től) 

       
Tantárgy Évfolyam 

 Megnevezése 9. 10. 

Közismereti tantárgyak     

 magyar nyelv- és irodalom 2,5 2,5 

 ebből kötött 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0,5 

 ebből rehabilitáció 1 1 

 matematika 2,5 2 

 ebből kötött 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 

 angol (szakmai angol) 2 2 

 erkölcstan 1 1 

 informatika 1 1 

 osztályfőnöki 1 1 

 

testnevelés  

(gyakorlati héten nincs) 2,5 2,5 

 

egészségtan  

(1 óra a szabad sávból) 1 1 

kötött órák (gyakorlati héten nincs 

testnevelés) 9,5 9,5 

Szabad sáv (közismereti összesen) 2 1,5 

Rehabilitáció (közismereti összesen) 2 2 

Összes közismeret 13,5 13 

Szakmai elméleti tantárgyak  

 eladástan 2 2 

 kereskedelmi ismeretek 4 4 

 áruismeret 4 4 

Összes szakmai elmélet 10 10 

Összes szakmai gyakorlat 14,5 15 

A szakmai 

elméleti vagy 

gyakorlati 

órákból 

szabad sáv  1,5 2 

rehabilitáció 2 2 

Rehabilitáció összesen (köznevelési törvény 

6. melléklet) 
4 4 

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen 24,5 25 

Közismeret és szakmai összes 38 38 

Összevont nyári gyakorlat  70 óra / 10 nap  

 

  



 

1576 

 

 

  

Parkgondozó rész-szakképesítés (21 622 02)  heti óraterve  (2016. szeptember 1-től) 

       
Tantárgy Évfolyam 

 Megnevezése 9. 10. 

Közismereti tantárgyak     

 magyar nyelv- és irodalom 2,5 2,5 

 ebből kötött 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0,5 

 ebből rehabilitáció 1 1 

 matematika 2,5 2 

 ebből kötött 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 

 angol  1 1 

 erkölcstan 1 1 

 informatika 1 1 

 osztályfőnöki 1 1 

 

testnevelés  

(gyakorlati héten nincs) 2,5 2,5 

 

egészségtan  

(1 óra a szabad sávból) 1 1 

kötött órák (gyakorlati héten nincs 

testnevelés) 9,5 9,5 

Szabad sáv (közismereti összesen) 2 1,5 

Rehabilitáció (közismereti összesen) 2 2 

Összes közismeret 12,5 12 

Szakmai elméleti tantárgyak  

 növénytan 1,5 1,5 

 termesztési ismeret 1,5 1,5 

 műszaki alapismeretek 1 1 

 munkavállalói ismeretek 1,5 1,5 

 növényismeret 1,5 1,5 

 kertfenntartás 2 2 

 

kertfenntartás műszaki 

ismeretei 1 1 

Összes szakmai elmélet 10 10 

Összes szakmai gyakorlat 14,5 15 

A szakmai 

elméleti vagy 

gyakorlati 

órákból 

szabad sáv  1,5 2 

rehabilitáció 2 2 

Rehabilitáció összesen (köznevelési törvény 

6. melléklet) 
4 4 

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen 24,5 25 

Közismeret és szakmai összes 37 37 

Összevont nyári gyakorlat  70 óra / 10 nap  



 

1577 

 

Számítógépes adatrögzítő rész-szakképesítés (31 346 02)  heti óraterve  (2016. szeptember 

1-től) 

       
Tantárgy Évfolyam 

 Megnevezése 9. 10. 

Közismereti tantárgyak     

 magyar nyelv- és irodalom 2,5 2,5 

 ebből kötött 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0,5 

 ebből rehabilitáció 1 1 

 matematika 2,5 2 

 ebből kötött 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 

 angol 1 1 

 erkölcstan 1 1 

 informatika 1 1 

 osztályfőnöki 1 1 

 

testnevelés  

(gyakorlati héten nincs) 2,5 2,5 

 

egészségtan  

(1 óra a szabad sávból) 1 1 

kötött órák (gyakorlati héten nincs 

testnevelés) 8,5 8,5 

Szabad sáv (közismereti összesen) 2 1,5 

Rehabilitáció (közismereti összesen) 2 2 

Összes közismeret 12,5 12 

Szakmai elméleti tantárgyak  

 levelezés 5 2 

 kommunikáció 5 8 

Összes szakmai elmélet 10 10 

Összes szakmai gyakorlat 14,5 15 

A szakmai 

elméleti vagy 

gyakorlati 

órákból 

szabad sáv  1,5 2 

rehabilitáció 2 2 

Rehabilitáció összesen (köznevelési törvény 

6. melléklet) 
4 4 

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen 24,5 25 

Közismeret és szakmai összes 37 37 

Összevont nyári gyakorlat  70 óra / 10 nap  

 

  



 

1578 

 

Textiltermék-összeállító rész-szakképesítés (21 542 02)  heti óraterve  (2016. szeptember 1-től) 

       
Tantárgy Évfolyam 

 Megnevezése 9. 10. 

Közismereti tantárgyak     

 magyar nyelv- és irodalom 2,5 2,5 

 ebből kötött 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0,5 

 ebből rehabilitáció 1 1 

 matematika 2,5 2 

 ebből kötött 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 

 angol  1 1 

 erkölcstan 1 1 

 informatika 1 1 

 osztályfőnöki 1 1 

 

testnevelés  

(gyakorlati héten nincs) 2,5 2,5 

 

egészségtan  

(1 óra a szabad sávból) 1 1 

kötött órák (gyakorlati héten nincs testnevelés) 9,5 9,5 

Szabad sáv (közismereti összesen) 2 1,5 

Rehabilitáció (közismereti összesen) 2 2 

Összes közismeret 12,5 12 

Szakmai elméleti tantárgyak  

 szakrajz 3 3 

 textiltermék készítése 3 3 

 ruhaipari anyag- és áruismeret 2,5 2,5 

 ruhaipari gyártáselőkészítés 1,5 1,5 

Összes szakmai elmélet 10 10 

Összes szakmai gyakorlat 14,5 15 

A szakmai 

elméleti vagy 

gyakorlati 

órákból 

szabad sáv  1,5 2 

rehabilitáció 2 2 

Rehabilitáció összesen (köznevelési törvény 6. 

melléklet) 
4 4 

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen 25 25 

Közismeret és szakmai összes 37 37 

Összevont nyári gyakorlat  70 óra / 10 nap  

 

  



 

1579 

 

Virágkötő rész-szakképesítés (31 215 02)  heti óraterve  (2016. szeptember 1-től) 

       
Tantárgy Évfolyam 

 Megnevezése 9. 10. 

Közismereti tantárgyak     

 magyar nyelv- és irodalom 2,5 2,5 

 ebből kötött 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0,5 

 ebből rehabilitáció 1 1 

 matematika 2,5 2 

 ebből kötött 1 1 

 ebből szabad sáv 0,5 0 

 ebből rehabilitáció 1 1 

 angol  1 1 

 erkölcstan 1 1 

 informatika 1 1 

 osztályfőnöki 1 1 

 

testnevelés  

(gyakorlati héten nincs) 2,5 2,5 

 

egészségtan  

(1 óra a szabad sávból) 1 1 

kötött órák (gyakorlati héten nincs 

testnevelés) 9,5 9,5 

Szabad sáv (közismereti összesen) 2 1,5 

Rehabilitáció (közismereti összesen) 2 2 

Összes közismeret 12,5 12 

Szakmai elméleti tantárgyak  

 növényismeret és- kezelés 5 5 

 virágkötészet 5 5 

Összes szakmai elmélet 10 10 

Összes szakmai gyakorlat 14,5 15 

A szakmai 

elméleti vagy 

gyakorlati 

órákból 

szabad sáv  1,5 2 

rehabilitáció 2 2 

Rehabilitáció összesen (köznevelési törvény 

6. melléklet) 
4 4 

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen 24,5 25 

Közismeret és szakmai összes 37 37 

Összevont nyári gyakorlat  70 óra / 10 nap  
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